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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. március 31-i ülésének
2. napirendi pontjához

A helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85.
§ (1) bekezdés c), d), e), pontjai alapján a
települési
önkormányzatok
képviselőtestületének feladat-és hatáskörébe az alábbi
tevékenységek tartoznak a zaj- és rezgés elleni
védelem terén:
- területek zajvédelmi szempontból
fokozottan védetté nyilvánítása
- csendes övezet kialakításának
elrendelése a zaj ellen fokozott védelmet
igénylő létesítmény körül
- helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok
megállapítása.

tevékenységek
végzése
kivételével
szabályozza a környezeti zajt és rezgést keltő
tevékenységeket, létesítményeket.
A környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
meghatározza a különböző zajforrásoktól
származó
zaj
(üzemi
és
szabadidős
tevékenység, építési kivitelezési tevékenység,
közlekedési
létesítmények
működési
tevékenysége) terhelési határértékeit.
Tekintettel arra, hogy a környezeti zaj- és
rezgés elleni védelem szabályait a Zr.
tartalmazza, a Képviselő-testület csak azokban
a helyi társadalmi viszonyokban állapíthat meg
a zajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket,
amelyekre nézve a Zr. nem tartalmaz
szabályozást. Ezen megállapítások alapján
Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete által megalkotott a települési
környezet védelméről és a kommunális rend
egyes szabályairól szóló 4/2001. (VII. 11.)
számú önkormányzati rendelet 6.§-a és 1.
számú melléklete nem a szabályozás hatálya
alá vonható esetekben állapít meg zajvédelmi
rendelkezéseket, ezért indokolttá vált a
rendelet ezen szakaszának és mellékletének
hatályon kívül helyezése.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-a
értelmében önkormányzati rendelet nem
ismételhet meg magasabb szintű jogszabályban
rögzített rendelkezést.
A Jat. 22. § (1) bekezdése értelmében a
jogszabályok utólagos hatásvizsgálata során az
elavult, szükségtelenné vált és tartalmilag
kiüresedett
jogszabályi
rendelkezéseket
hatályon kívül kell helyezni.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr.) 1. § (2)
bekezdés a)-f) pontjai szerint a közterületi
rendezvény, a munkahelyi zaj és rezgés által
okozott
foglalkoztatási
veszély,
a
magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő
tevékenység, a közlekedési járműveken belüli
zaj és rezgés, az egészségügyi mentési
tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki
mentés és bűnüldözési tevékenységek által
keltett zaj és rezgés, valamint a vallási

Velem, 2015. március 25.
A polgármester nevében:
Németh Melinda s.k.
kirendeltség-vezető
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