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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
17/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete
a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelet
eltérő szöveggel való hatálybalépéséről
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következő h) – k) pontokkal kiegészülve lép
hatályba:
„h) a Szegedi Szabadtéri Játékok rendezvényeire,
i) a Szegedi Ifjúsági Napok rendezvényeire,
j) a Szeged Napja Ünnepségsorozat rendezvényeire,
k) a Szegedi Egyetemi Napok rendezvényeire.”
(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) E rendelet alkalmazásában:
1. családi napi rendezvény: a rendezvény helye szerinti városrész választott
önkormányzati képviselője által szervezett vagy támogatott, az érintett városrész
lakosságának közösségi életét szolgáló, bárki által szabadon látogatható, előre
meghirdetett időpontban megtartott rendezvény;
2. hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás, beleértve az élő zene, élő
műsor szolgáltatására alkalmas eszközt, kivéve a vezeték nélküli fejhallgatóval
üzemeltetett hangforrást;
3. magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység: olyan zajhatással járó,
háztartáson belüli tevékenység, amely alkalmas mások nyugalmának megzavarására, így
különösen lakásfelújítással kapcsolatos tevékenységek, zenélés vagy zenehallgatás,
sporttevékenység, játék, motoros gép üzemeltetése, favágás, fűrészelés, fűnyírás,
permetezés;
4. rendezvény szervezője: aki a rendezvény megvalósításához szükséges engedélyek,
hozzájárulások beszerzésére, valamint az azokban foglalt kötelezettségek betartatására
köteles;
5. Szilveszter napján tartott rendezvény: december 31. napján 16.00 órától január 1.
napján 08.00 óráig tartó rendezvény;
6. vendéglátó egység terasza, kerthelyisége, előkertje: a vendéglátó egységhez tartozó
fogyasztótér;
7. zaj- és rezgésvédelmi szakértő: a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában szereplő
szakértő.”
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2. §
(1) Nem lép hatályba a Rendelet 5. § (6) bekezdésében, 7. §-ában és 9. §-ában a „ - kivéve
az állami és önkormányzati rendezvényeket -” szövegrész.
(2) Nem lép hatályba a Rendelet 11. §-a.
3. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §
A Rendelet 2018. szeptember 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a zajvédelem
helyi szabályozásáról szóló 30/2008. (IX. 30.) Kgy. rendelet hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2018. június 22-én
tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közlönyében.

