
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelem helyi szabályairól1

(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2015. május 12.)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a környezetvédelem általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 48. § (4)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a szabálysértésekről szóló 
1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésére-, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szervei, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 
1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli 
el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet tárgyi hatálya levegőtisztaság-védelem szempontjából kiterjed a 
mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék, valamint avar és kerti 
hulladék égetésével kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi szabályokra, továbbá a 
porképző és bűzös anyagokra. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya zaj- és rezgésvédelem szempontjából kiterjed minden
természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, melyek 
állandó vagy ideiglenes jelleggel Tapolca Város közigazgatási területén megtartott
közterületi rendezvények során, valamint mozgó zajforrások üzemeltetése során olyan
tevékenységet végeznek, amely környezeti zajt okoz vagy okozhat, kiterjed továbbá
minden magánszemélyre, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási
területén tartózkodik és zavaró hatású vagy veszélyes mértékű környezeti zajterhelést 
okoz.

(3) A rendelet hatálya zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem terjed ki
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre
b)  a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések során végzett 

tevékenységekre
c) vallási tevékenység végzésére
d)  egészségügyi mentés, tűzoltási feladatok, bűnüldöző tevékenység és műszaki mentés 

által keltett zajra, továbbá természeti csapás elhárítása érdekében végzett
tevékenységből származó zajra. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott zajforrásoktól származó környezeti zajterhelés nem
haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket. 

(5) Zajvédelmi szempontból a zajkibocsátási határértékek megállapításánál Tapolca Város
Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzata szerinti övezeti besorolásokat kell
figyelembe venni.

1 Hatálybalépés napja: 2011. december 13.



2. §
(1) A rendelet alkalmazásában

1. a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. §-ában meghatározott fogalmakat kell
alkalmazni, valamint

2. a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység: olyan háztartáson 
belüli, zajhatást okozó tevékenység, amely alkalmas mások nyugalmának
megzavarására (zenélés, zenehallgatás, sporttevékenység, játék, kertekben a
kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységet, úgymint fűnyírás, motoros 
fakivágás, motoros permetező, kerti traktor, kapálógép használata, favágás, 
fűrészelés, lakásfelújítással kapcsolatos tevékenységek – fúrás, vésés, kalapálás -, 
kerti összejövetelek, családi rendezvények tartása, pirotechnikai eszközök
használata, egyéb hobby tevékenység);

3. avar: lehullott falomb,
4.  hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás, beleértve ebbe az élő 

zene, élő műsor szolgáltatására alkalmas eszközt, berendezést is 
5.  indokolatlan zajokozás: minden olyan nem szükségszerű zaj okozása, amely 

mértékénél és eredeténél fogva érzékszervi észleléssel megállapíthatóan alkalmas
mások nyugalmának megzavarására.

6. kerti hulladék: minden hasznosításra alkalmatlan, kertben termő növények 
maradványai (gally, nyesedék, kaszálék, gyökérmaradvány, gyümölcs, elszáradt
növény, gyom, egyéb növényi maradvány)

7. közterület: minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület,
amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás 
ekként tart nyilván.

8.  rendezvény: szervezett formában, meghatározott célból (sport, művészeti, 
tudományos, közművelődési stb), helyen és időben tartott esemény 

9.  nappali időszak: 06 és 22 óra közötti időtartam 
10.  éjszakai időszak: 22 és 06 óra közötti időtartam 

II. Fejezet
Levegőtisztaság-védelem 

1. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

3. §2

(1)  Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes avar és kerti hulladék (a 
továbbiakban együtt: kerti hulladék) ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell 
gondoskodni.

(2) Az ártalmatlanítás történhet a szervezett szemétszállítás keretében történő elszállítással is. 
A közszolgáltatás keretében elszállított kerti hulladék csak engedéllyel rendelkező 
kezelőnek adható át. 

(3)  Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén az ártalmatlanítás kizárólag az (1) és (2) 
bekezdésekben megjelölt módon történhet. A kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött
cselekvőképes személy által, vagy felügyelete mellett végezhető a hatályos Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával.  

(4)  Tilos az égetés a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom és a füstköd-riadó 
időtartama alatt. 

2 Módosította a 15/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelet 1. §-a
Hatályba lépés napja: 2015. május 12.



(5) Kerti hulladékot a város belterületén
a)  október 15. és december 15. közötti időszakban hétköznap 09 és 17 óra között, 
b)  február 15. és március 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra között, 
c)  április 1. és május 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 20 óra között,  
d)  az a-c) pontokban foglalt időszakokban szombatonként 09 és 15 óra között  

lehet égetni.
(6) A város teljes közigazgatási területén vasárnap tilos a kerti hulladék égetése.
(7) Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek.
(8)  Tilos az égetés szeles, ködös időben, valamint szmoghelyzet esetén. 
(9) Tilos az égetés szociális egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100

méteres körzetében azok működési ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű 
ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

4. §

(1) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem 
veszélyeztető módon, cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett, a tűzoltásra 
megfelelő eszközök biztosításával lehet. A tűzrakó helyet az épülettől vagy egyéb éghető 
anyagtól legalább 5 méter távolságra kell kialakítani.

(2)  Az égetést úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő hatása (füst, bűz, 
pernye, hőterhelés) ne álljon fenn, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, az emberi 
egészséget ne veszélyeztesse, a környezetben levő zöld növényeket, fát, bokrot ne 
károsítsa, vagyoni és környezeti kárt ne okozzon. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat
felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni. 

(3)  A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, 
szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Az égetés egy
alkalommal maximum 4 óra időtartamban történhet. 

(4)  Az égetendő hulladék nem lehet szennyezett, vegyi anyaggal kezelt, nem tartalmazhat 
továbbá kommunális, vagy ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, 
festéket és ezek maradékait).

(5)  Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadékot, légszennyező vagy bűzös 
anyagot tilos alkalmazni.

(6)  A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A 
tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a 
tűz terjedése megakadályozható, és a tűz eloltható. 

(7)  Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és meg kell győződni róla, hogy elhamvadt, 
továbbá meg kell szüntetni a parázslást.

(8)  A szabadban tüzet vagy üzemelő tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos. 

2. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

5. §

(1)  Az egyedi fűtéssel rendelkező épületekben, építményekben a megfelelően karbantartott 
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett, kereskedelmi 
forgalomban is megvásárolható tüzelőanyagot szabad égetni. 

(2)  A tüzelőanyag ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, veszélyes 
anyagokat tartalmazó hulladékot, állati eredetű hulladékot és egyéb, az egészségre 
ártalmas anyagokat tartalmazó hulladékot nem tartalmazhat.



3. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 

6. §

(1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával letakarva – 
porképző anyagoknál nedvesített állapotban – szabad szállítani. 

(2)  Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest, vagy egyéb közterület (járda, árok, lépcső, 
stb.) felbontásánál keletkező por terjedésének megakadályozására a felületeket vízzel kell 
nedvesíteni.

(3)  Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartályban szabad szállítani. 
(4)  A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében biztosítani kell, hogy a 

fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges
rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani.

6/A. §3

Aki ezen rendelet II. Fejezetében foglalt szabályokat megszegi, azzal szemben
levegőtisztaság-védelmi bírság kiszabásának van helye. 

III. Fejezet
Zaj- és rezgésvédelem

4. Közterületi rendezvények során működő zajforrásokra és mozgó zajforrásokra 
vonatkozó rendelkezések

7. §

(1) Tapolca Város közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó közterületi
rendezvény megtartása során hangosító berendezés üzemeltetését, élőzene, műsor 
szolgáltatását, valamint mozgó zajforrás üzemeltetését a Képviselő-testület által 
átruházott hatáskörben (hatósági hatáskör) a polgármester engedélyezi.

(2) A polgármester az engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról határozattal dönt.
(3)  Az engedélyt a jogosult köteles magánál tartani és a tevékenységét ellenőrző 

hatóságoknak az ellenőrzés során felmutatni. 
(4) Az engedély jogosultja kizárólag az engedélyben meghatározott módon, az abban foglalt

feltételek teljesítésével folytathatja tevékenységét.
(5)  Utcai zenészeknek közterületen zenélni csak nappal 10 óra és 20 óra között erősítő nélkül 

szabad, ha a közterület használatára előzetesen engedélyt kaptak. 
(6) Nem kell engedélyt kérni ünnepi megemlékezések (koszorúzás) és egyéb olyan

társadalmi, politikai rendezvények megtartásához, amelyekhez szórakoztató és
sportrendezvények nem kapcsolódnak.

8. §

(1)4 Az engedély iránti kérelmeket a közös önkormányzati hivatal Városfejlesztési és
Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportjánál kell írásban előterjeszteni az 1. 
melléklet szerinti adatlapon. A kérelmet a zajforrás üzemeltetője a rendezvény – mozgó 

3 Kiegészítette a 15/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a
Hatályba lépés napja: 2015. május 12.

4 Módosította a 3/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. §-a
Hatályba lépés napja: 2013. március 1.



zajforrás esetén a tevékenység – tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal köteles 
benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a terület igénybevételére vonatkozó érvényes közterület-használati engedély

másolatát,
b) a helyszínrajzot, amelyen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe vett területet, a

színpad és a hangszórók elhelyezkedését, valamint a zajforrás hatásterületét a
Kormányrendelet 5. § (3) bekezdése szerint,

c) azokat a dokumentumokat, amelyekből megállapítható a zajforrás várható 
zajkibocsátása, és a hatásterületen várható zajterhelés, valamint

d) mozgó zajforrások esetén a zajforrás útvonalát és az üzemeltetés időtartamát, 
továbbá a sugározni kívánt műsortervet. 

(3) Szabadtéri rendezvény hangosításakor a hangosító berendezéseket úgy kell elhelyezni,
tájolni, hogy az üzemelés során keletkező zaj ne okozzon indokolatlan mértékű többlet 
zajterhelést a védendő területen. 

(4) A polgármester a kérelemben közölt adatok alapján mérlegel, melynek során az alábbi
főbb szempontokat veszi figyelembe: 
a)  az igénybe veendő közterületen más hangosított rendezvény ne kerüljön 

megrendezésre egy időben, vagy rövid követési időben azonos hatásterületen belül, 
b)  az éjjeli időszakban megrendezendő rendezvény időtartama ne korlátozza 

indokolatlan mértékben a hatásterületen élők pihenését, éjszakai nyugalmát. 

9. §

(1) Amennyiben a kérelemben és annak mellékleteiben közölt adatokból az állapítható meg,
hogy az alkalmazni kívánt hangosító berendezés üzemeltetése során a zajkibocsátási
határértékek nem lesznek betarthatók, vagy a berendezés üzemeltetése a környéken élők 
éjszakai nyugalmát indokolatlanul zavarná, akkor a polgármester a hangosító berendezés
üzemeltetésének időtartamára, teljesítményére korlátozást írhat elő, vagy az engedélyt 
megtagadhatja.

(2)  Nem adható engedély szabadban történő zajkeltő rendezvényre, élőzene szolgáltatásra, 
hangerősítő berendezés működtetésére a 01-06 óráig terjedő időtartamban. Kivételesen 
indokolt, különös méltánylást érdemlő esetben engedély adható, melyet az adott időszak 
és időtartam, továbbá a különös méltánylást érdemlő körülmény megjelölésével kell 
megkérni.

10. §

(1)5 A közterületen történő zajkibocsátás ellenőrzésére a közös önkormányzati hivatal 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportja (a továbbiakban:
zajvédelmi hatóság) jogosult.

(2) A lakossági bejelentésre vagy hivatalból induló eljárás során a zajvédelmi hatóság a
zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében szakértő bevonásával mérést, számítást, 
vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, továbbá mérés, számítás végzésére kötelezheti a
zajforrás üzemeltetőjét. 

(3) A vizsgálat költségeit a zajforrás üzemeltetője köteles viselni, ha a vizsgálat eredménye a 
határérték túllépését igazolja.

(4) Amennyiben az érdemi döntés meghozatalához szükséges szakvélemény elkészítése
hosszabb időt vesz igénybe, az eljárás a szakvélemény megérkezéséig felfüggeszthető. 

5 Módosította a 3/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. §-a
Hatályba lépés napja: 2013. március 1.



(5) Az ellenőrzésre jogosult szerv azonnali hatállyal megtiltja az engedély nélküli vagy az 
engedélytől eltérő zajkibocsátási tevékenységet és intézkedik a jogkövetkezmények 
alkalmazása iránt.

5. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek és egyéb belterületi 
területeken alkalmazandó zajvédelmi rendelkezések

11. §

(1)  A település belterületén magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó 
tevékenységet folytatni 19 órától 08 óráig tilos, kivéve az azonnali hibaelhárítás
érdekében szükséges munkavégzést.

(2)  Társasházban a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó tevékenységekre 
az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. A társasház lakóközösségére a
társasházakról szóló törvény rendelkezései irányadók.

(3) A település belterületén vasárnap és ünnepnap tilos mindennemű zajkeltő gép és 
berendezés használata.

(4) Lakásokban hangosító berendezést (rádió, televízió, magnetofon, CD-lejátszó)
üzemeltetni mások nyugalmának megzavarása nélkül lehet.

(5) Este 22 órától reggel 07 óráig a szabadban vagy közterületre irányuló nyitott ablakú
helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével, hangszerrel, továbbá más, egyéb
módon megzavarni tilos.

(6)  Tilos indokolatlanul a nehézgépjárművek motorjának járatása, gépkocsik, 
motorkerékpárok motorjának túráztatása, feltúráztatott motorral való járatása.

(7) A kerti összejövetelek és családi rendezvények megtartásakor fokozott figyelemmel kell
lenni a szomszédok nyugalmának biztosítására.

(8) Pirotechnikai eszközök használata magánszemélyek részére legfeljebb 22 óráig, fél órás
időtartamban megengedett. 

6. Hangosító berendezésekkel kapcsolatos előírások 

12. §

(1)  Hangosító berendezést működtető vendéglátó egységhez tartozó terasz és kerthelyiség 
működtetése az éjszakai időszakban tilos. 

(2)  Többlakásos lakóépületekben lévő vendéglátó egységekben az éjszakai időszakban 
hangosító berendezés nem üzemeltethető. 

(3)  Zárt térben hangosító berendezést működtető vendéglátó egység 22 óra után – a terhelési 
határérték teljesülésén túl – csak zsilipelt (egy ajtó mindig csukott) rendszerű bejárati 
ajtóval és csukott ablakokkal működhet. 

(4)  Hangosító berendezést működtető vendéglátó egységben a zajterhelési határérték 
maradéktalan betartása érdekében hangerő korlátozót (limitert) kell alkalmazni, ha a 
szokásosan használt hangerő kisebb a beállítható legnagyobb hangerőnél. 

(5)  E rendelet hatályba lépését megelőzően már üzemelő és hangosító berendezést működtető 
vendéglátó egységekkel kapcsolatos lakossági panasz esetén, amennyiben a műszeres 
mérés alapján határérték túllépés mutatható ki az éjjeli időszakra vonatkozóan, úgy a (3) 
és (4) bekezdésben foglaltak teljesítésére kötelezhető az üzemeltető. 

(6) A város területén hirdetési célokra alkalmazott mobil hangosító berendezés 09 óra és 12
óra között, valamint 15 és 18 óra között üzemeltethető, kivéve, ha a hirdetés közérdekű 
célokat szolgál.

(7)  Mobil hangosító berendezés álló helyzetű járművön nem üzemeltethető. 



7. Építési és bontási tevékenységre vonatkozó előírások 

13. §

(1) Építési telken, valamint egyéb ingatlanon zajjal járó építési, bontási, szerelési vagy
kivitelezési tevékenység hétköznap 07 és 19 óra között, vasárnap és ünnepnapokon 08 és
18 óra között végezhető. Kivételt képeznek a közvetlen balesetet és életveszélyt 
megszüntető, elhárító tevékenységek. 

(2) Társasházban az épületen belüli zajjal járó építési, bontási, szerelési vagy kivitelezési
tevékenységekre az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. A társasház
lakóközösségére a társasházakról szóló törvény rendelkezései irányadók.

8. Szabálysértési rendelkezések6

14. §

III/A. Fejezet7

Környezetvédelmi Alap

14/A. §

(1) Tapolca Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatai megoldása érdekében
„Környezetvédelmi Alap”-ot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.

(2) Az alap megnevezése: Tapolca Város Önkormányzatának „Környezetvédelmi Alap”-ja.
(3)  Az Alap bevételi forrásai a következők: 

a) az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, 
b)  a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen 

kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
c) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben

meghatározott része.
d) az önkormányzat által jogerősen kiszabott közterülethasználati díjak 30 %-a, 
e) az önkormányzat költségvetésének környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
f) állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által 

az Alap részére történő befizetések, 
g) pályázatok elnyerésével befolyt összegek.

(4)  Az Alap bevételeit Tapolca Város közigazgatási területén a következő környezetvédelmi 
célokra kell felhasználni:
a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása

érdekében,
b) az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására, 
c) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására, 
d) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére,  
e) a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvételére,
f) a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére, 
g) környezetvédelmi felmérések, tanulmányok megrendelésére,
h) környezetvédelmi mérések végeztetésére (zaj, rezgés, levegőtisztaság stb.) 

6 Hatályon kívül helyezte a 20/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a
Hatályon kívül helyezés napja: 2012. 05. 31.

7 Kiegészítette a 3/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a
Hatályba lépés napja: 2013. március 1.



i)  környezetvédelmi mérőműszerek beszerzésére, 
j) környezetvédelmi propaganda, tájékoztatók költségeinek fedezésére.

(5) Az Alapba befolyt összeget, mely a (4) bekezdésben foglaltak szerint az adott
költségvetési évben nem kerül felhasználásra, a következő költségvetési évre át kell 
vinni. Az Alap bevételei más célra még ideiglenesen sem vonhatók el.

14/B. §

(1)8 Az Alap felhasználásának végrehajtását a Gazdasági Bizottság ellenőrzi. 
(2) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a Polgármester felelős. 
(3) A jegyző a zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet a befolyt, 

illetve felhasználásra került összegekről. 
(4) Az Alapra befolyó összegeket és onnan történő kifizetéseket Tapolca Város 

Önkormányzatának bankszámláján elkülönítve kell kezelni.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

15. §

(1)  A rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
(2)  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
(3)  Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 

és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a
köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005 (II. 18.) Kt. rendelet 
29-31. §-a, a 33-37. §-a, a 39. § (1) bekezdés p), s), t), u) és v) pontja, valamint a 42. §
(27)-(32) bekezdése, továbbá az 1. § (4) bekezdésében a „továbbá a rendelet hatálya nem
terjed ki arra a zajra és rezgésre, amely a természeti csapás elhárítása érdekében vagy más
fontos közérdekű célból (pl. közművezeték meghibásodása) származik” szövegrész.

Tapolca, 2011. december 9.

Császár László sk. Ughy Jenőné sk. 
    polgármester                                                aljegyző 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. május 12.

     Ughy Jenőné sk.
   jegyző 

8 Módosította a 25/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. §-a
Hatályos 2015. január 1. napjától



1. melléklet a 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
közterületi rendezvény zajkibocsátásának engedélyezéséhez

1. A berendezés (szolgáltatás) üzemeltetőjének neve:………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… …………………..

2. Lakcíme/székhelye:…………………………………….…………….....................................

3. A rendezvény megnevezése: …………………………………………………........................

4.A rendezvény helyszíne:…………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………………………………...

5. A rendezvény tartásának tervezett időpontja:………………………………………………… 

… …………………………………………………………………………………......................

6. A hangosító berendezés alkalmazásának ideje:…………….órától …………….óráig
…………….órától …………….óráig

7. a rendezvény helyének környezetében elhelyezkedő, legközelebbi védendő 
lakóépület …….m-re, szállásépület ……m-re, van nincs

8. A zeneszolgáltatás módja

élőzene hangosítással   hangosítás nélkül                                   gépi műsorforrás 

9. Hangosító berendezés tervezett A-hangnyomászintje: max…………………………….dB

10. Az alkalmazandó hangosító berendezés üzemeltetésének időtartama: 

folyamatos 1 órát meghaladó 1 órát nem haladja meg

11. Hangosító berendezés adatai:

 …………………………db …………………………………………típusú erősítő 

…………………………db …………………………………………típusú hangszóró

…………………………db …………………………………………típusú zenegép

…………………………db ………………………………………...egyéb berendezés

12. Az erősítő berendezésen zajlimitert alkalmaznak-e: …………………………………… 

13. Élőzene szolgáltatás esetén alkalmazandó hangszerek:…………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………....

14. A terület igénybevételére vonatkozó érvényes közterület-használati szerződés: 

van az engedély száma: …………………..
nincs kérelem benyújtva: …….év………….hó……..nap

Dátum:……………………………………… Aláírás…..............................................


