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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Iványi Elek, 5630 Békés, Malom utca 2. szám alatti székhelyű szikvíz készítő 
vállalkozó azzal a kéréssel kereste meg az Önkormányzatot, hogy a zajvédelem helyi 
szabályozásáról szóló 20/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének a mobil szabadtéri 
hangerősítő berendezés használatára vonatkozó előírásai nagyban nehezítik a munkáját. A 
jelenlegi szabályozás a következő:„5. § (3) Mobil szabadtéri hangerősítő berendezést 
naponta 10.00 és 20.00 óra között szabad üzemeltetni.”  

Iványi Elek kérte, hogy a mobil szabadtéri hangerősítő berendezést munkanapokon 8 
órától 16 óráig, pihenőnapokon /szombaton/ 10-tól 20 óráig lehessen üzemeltetni. 

A mobil szabadtéri berendezés 8 órától történő üzemeltetése véleményünk szerint 
nem sérti a lakosság érdekét, ezért javasoljuk annak elfogadását. A 16 óráig történő 
korlátozást nem javasoljuk módosítani, mert az más vállalkozások és a szolgáltatásaikat 
igénybe venni kívánó lakosság érdekeit sértheti.  

A fenti időpont módosításokon kívül javasoljuk a rendeletben részletesebben kifejteni 
a kérelemre és a visszavonásra vonatkozó előírásokat, mivel a gyakorlati tapasztalatok a 
jelenlegi szabályozásnál részletesebb feltételeket indokolnak. A mellékelt rendelet-tervezet 5. 
§ (6) bekezdése tartalmazza az engedélykérelem kötelező mellékleteit, a (7) bekezdés 
lehetőséget ad a zajkibocsátási tevékenység korlátozására, vagy megtagadására, ha a 
kérelemben foglaltakból az derül ki, hogy a zajkibocsátási határértékek nem betarthatóak, a 
(8) bekezdése pedig a visszavonás konkrét esetét tartalmazza, ha az engedélyes az engedély 
előírásait nem tartja be. 

Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Békés, 2011. február 12. 
Izsó Gábor 

polgármester 
………………………. 

Jogi ellenjegyző 

……………………..... 
Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (... ...) 

önkormányzati  rendelete 

A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 
szóló 20/2009. (VI. 26.) 

önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Békés Város Önkormányzata képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdésének c) 
pontjában és 48. §-ának (1) bekezdésében, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. 
törvény 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályairól 
szóló 20/2009. (VI. 26) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § (1) Tilos a hangerősítő, zajkibocsátó rendszerrel üzemelő riasztó berendezésekkel 
történő indokolatlan, különleges zajokozás.  
(2) A hangerősítő, zajkibocsátó berendezések megfelelő műszaki állapotáról a tulajdonos 
köteles gondoskodni. 
(3) A polgármester engedélyezi a közterületi rendezvényen bármilyen időtartamú hangosító 
berendezés üzemeltetését, élőzene illetve műsor szolgáltatását, amely alól kivételt képeznek 
az állami szervek, valamint az Önkormányzat és intézményei által szervezett ünnepségek 
programjához kapcsolódó koncertek, valamint a Békés Város Önkormányzata által 
jóváhagyott rendezvények.  
(4) A polgármester engedélyezi a mobil szabadtéri hangerősítő berendezés üzemeltetését. A 
mobil szabadtéri hangerősítő berendezést naponta 08.00 és 20.00 óra között szabad 
üzemeltetni.  
(5) Az engedély iránti kérelmet a zajforrás üzemeltetője a rendezvény tervezett időpontja előtt 
illetve a mobil szabadtéri hangosító berendezés használata előtt legalább 30 nappal köteles 
benyújtani a polgármesterhez. Amennyiben a kérelmet a tervezett üzemeltetés előtt kevesebb, 
mint 30 nappal nyújtják be, akkor a polgármester az engedély kiadását megtagadhatja.  
(6) A (4) bekezdésben meghatározott engedélykérelem mellékletét kell képeznie: 

a) a rendelet 1. mellékletét képező zajvédelmi adatlapnak, és 
b) a zajforrás várható zajkibocsátására, hatásterületére vonatkozó dokumentumoknak. 

(7) A polgármester a hangosító berendezés használatának időtartamát, teljesítményét 
korlátozhatja, vagy az engedély kiadását megtagadhatja, ha a kérelemből és annak 
mellékleteiben közölt adatokból az állapítható meg, hogy az alkalmazni kívánt hangosító 
berendezés használata vagy élőzene, műsor szolgáltatása során a zajkibocsátási határértékek 
nem betarthatók.  
(8) A polgármester az engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyben meghatározott feltételeket 
a kérelmező nem teljesítette.” 
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2. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályairól 
szóló 20/2009. (VI. 26) önkormányzati rendelete 6. §-ában a „30 000,- forintig” szövegrész 
helyébe „50 000 forintig” szöveg lép. 

 
3. § Ezen rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
Békés, 2011. február 24. 
 
  
 Izsó Gábor sk.      Tárnok Lászlóné sk. 
 polgármester       jegyző 

 

 A rendelet kihirdetésre került:  
2011. február  …-án.    
 
 
Tárnok Lászlóné 
         jegyző 
 






