
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testület

       21/2003. ( XII.19.) rendelete

a csend biztosításáról és a zaj elleni védekezés egyes szabályairól

Balatonrendes község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló LXV. 
Törvény 16.§.(1) bekezdése és a zaj-és rengésvédelemről szóló módosított 12/1983. (V.12.) 
Mt. Sz. rendelet 27.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya Balatonrendes község közigazgatási területére terjed ki.

2.§.

A község területén lakóknak, tartózkodóknak olyan magatartást kell tanúsítani, hogy mások 
nyugalmát indokolatlanul, zajjal ne zavarja.

3.§.

Ennek alapján tilos a köznyugalmat zavaró és kellő gondossággal elkerülhető következő 
zajkeltő magatartás:

a) hangos reklámkészülékek engedély nélküli használata, nyitott ajtó vagy ablak 
mellett köznyugalmat háborító módon való híradástechnikai eszközök ( rádió, tv, 
stb.) működtetése, zenélés, éneklés

b) árucikkeknek és sajtótermékeknek ordítással való kínálása,
c) fel-és lerakodásnál a rakomány elkerülhető zajjal dobálása,
d) teherrakománynak ( ládák, vasrudak, stb. ) megerősítéssel elkerülhető zajt okozó 

módon szállítása,
f) lármával járó ipari tevékenység folytatása,
g) az úttestnek jármű, vagy gyalogos forgalomra rendelt részén lármás játék űzése     

(labdarúgás, görkorcsolyázás, stb. ) motor túráztatása indok nélkül,
h) jogszabályokban meghatározott esetek kivételével éles síp, vagy füttyjelzés,
i) igavonó állatoknak hangos kurjongatással való biztatása,
j) általában akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más eszközzel történő,

a közcsendet és köznyugalmat bármilyen módon zavaró lárma okozása.
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4.§.

Nagyobb családi és házi rendezvények tartása nem esik korlátozás alá.
E rendezvényekkel kapcsolatban keletkezett zaj azonban nem lehet olyan mérvű, hogy a 
környéken élők nyugalmát különösen zavarja.

5.§.

(1) A  rendelet  1-es  számú  melléklete  tartalmazza  a  zaj  és  rezgés  kibocsátással  járó
szolgáltatási tevékenységet.

(2) Az (1) bekezdésben jelzett szolgáltatási tevékenység folytatási a részükre megengedett dB
egyenértékű A-hangnyomásszint alatt működhetnek.

(3) Rendelkezések szempontjából nappal a 6.00.22.00 óráig, éjjel a 22.00.-6.00 óráig tartó
időszak.

(4) Üdülőterületen az üzemelésből származó zaj nappal legfeljebb 45 dB, éjjel 35 dB alatt
lehet.

(5) Lakóterületen az üzemelésből származó zaj nappal legfeljebb 50 dB, éjjel 40 dB alatt
lehet.

(6) Az  üdülő  és  lakó  övezetek  besorolását  a  község  rendezési  tervében  meghatározottak
szerint kell figyelembe venni.

6.§1.

7.§.

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
az önkormányzat 4/1992. (VI.01.) rendelete. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

1 Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatálytalan 2015. október 1-től.
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Balatonrendes, 2003. december 10.

Gáspár István Soltész Attila
            polgármester                                                                            körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2003. december 19.

Soltész Attila
körjegyző

Záradék: egységes szerkezetbe foglalva 2015. szeptember 30.
Hatályba lép: 2015. október 1. 

Dr. Szabó Tímea
jegyző


