
 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2020. (X. 14.)  

önkormányzati rendelete 

 

 A zaj- és rezgésvédelemről szóló 13/2012. (V. 09.) Önk. rendelet módosításáról 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zaj- és rezgésvédelemről szóló 

13/2012. (V. 09.) Önk. rendelet módosítása kapcsán – figyelemmel a 16/2013. (IX. 24.) Önk. 

rendelet szerint módosítottak és egységes szerkezetre – az alábbiakat rendeli el. 

 

 

 

1.§ 

 

A zaj- és rezgésvédelemről szóló 13/2012. (V. 09.) Önk. rendelet 5. § helyébe a következő 

szerinti rendelkezés lép: 

 

4. Külterületi, valamint a lakosság háztartási és a helyi közösségek igényeit kielégítő 

zajkeltő tevékenységre vonatkozó szabályok 

5. § (1) Külterületi földterületen, kertben, kiskertekben motoros favágás, kerti traktor 

üzemeltetés, fűnyírás, valamint más a kertépítéssel és -fenntartással kapcsolatos zaj- és 

rezgéskeltő tevékenység  

a) hétköznapokon 7 óra és 19 óra között,  

b) szombaton délelőtt 9 óra és 17 óra között, vasárnap és munkaszüneti napokon délelőtt 9 

óra és 12 óra között  

folytatható. 

(1/A) A korlátozások az építési tevékenységre is vonatkoznak. 

(2) A 4.§ szerinti engedélyezett tevékenység kivételével 21 óra és 8 óra között szabadtéri 

zajkeltő tevékenység nem folytatható.  

(3) Vendéglátó egységekhez tartozó teraszok és kerthelyiségek éjfél és 6 óra között nem 

üzemeltethetőek.  

(4) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben  

a) munkanapot megelőző napon zajkeltő rendezvény nem tartható, 

b) munkaszüneti napot megelőző napon tartott rendezvény legfeljebb éjfélig tartható. Külön 

engedéllyel az engedélyben meghatározott időtartamig meghosszabbítható a nyitvatartás. 

(5) Szombaton 7-19-ig terjedő időszakon kívül, vasárnap 9-12-ig terjedő időszakon kívül, 

munkaszüneti napon, valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló jogszabályban 

meghatározott egyéb pihenőnapon 9-12-ig terjedő időszakon kívül, valamint éjjeli időszakban 

a) építési telken, építési- és közterületen építési és egyéb zajjal járó ipari, szerelési és egyéb 

munka nem végezhető, 

b) tilos az 1. mellékletben meghatározott kültéri berendezéssel munkát végezni. 

(5/A) Vendéglátó helyiség nyitvatartása és további nyitva tartása 24.00-06.00 óra között 

legfeljebb havonta egyszer munkaszüneti napot megelőző napon engedélyezhető, többször a 

jegyző nem veheti tudomásul. 

 

 

 



2. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, és a módosítás érvényre juttatását 

követően hatályát veszti. 

 

 

P.H. 

 

 

 

Tömöri Balázs   Dr. Horti István 

polgármester     jegyző 

 

Záradék:  

  

A fenti rendelet 2020. október 15-én kihirdetve. 

  

 

 

Dr. Horti István 

jegyző 

 


