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JAVASLAT
Tóth Kámán képviselő indítványának megtárgyalására
Tisztelt Közgyűlés!
Tóth Kálmán közgyűlési képviselő 2018. október 15-ei keltezéssel a Közgyűlés és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 20. § (1) bekezdésében rögzített jogával élve képviselői indítványt nyújtott be az
alábbi tartalommal (1. melléklet):
A képviselői indítvány azt célozza, hogy a közgyűlés döntése alapján az önkormányzat
alkossa meg a Dunaújváros Megyei Jogú Város zajvédelem helyi szabályozását.
A képviselői indítvány szerint a rendelet célja, hogy meghatározza az ember egészséghez,
egészséges környezethez való jogainak védelme érdekében a helyi zajvédelmi
szabályokat.
A képviselői indítvány megjelöli, hogy a rendelet terjedjen ki Dunaújváros Megyei Jogú
Város közigazgatási területén a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet által állandó vagy ideiglenes jelleggel, zajkibocsátással járó,
a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő építési, bontási tevékenységre,
b) kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenységre,
c) magáningatlanon hangosító berendezést alkalmazó, legalább 20 főből álló
rendezvényre,
d) közterületen hangosító berendezés üzemeltetésével járó rendezvény tartására.
Az előkészítő osztály megjegyzi Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenti d)
pontban megjelölteket már szabályozta a környezetvédelemről szóló 23/2015. (IX.18.)
önkormányzati rendeletében, tehát ennek újbóli szabályozás nem feltétlenül indokolt.
A zajvédelem szabályozása összetett. Általános jelleggel a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 31. §-a
rendelkezik a zajvédelemről. A Ktv. végrehajtására megalkotott 284/2007. (X.29.). Korm.
rendelet tartalmazza a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályait. Szintén a Ktv.
végrehajtására alkották meg a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
27/2008. (XII.3.) KvVm-EüM együttes rendeletet. A közigazgatási jellegű jogszabályok
mellett a zajvédelem céljából a szabálysértési törvény tartalmazza a csendháborítás
tényállását, továbbá a Polgári Törvénykönyv alapján birtokvédelemmel is lehet élni a
jegyzőnél vagy a bíróságnál.
A helyi környezetvédelmet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 11. pontja önkormányzati feladatnak nyilvánította.
A helyi önkormányzatok környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait a Ktv. 46-48. §-ai
tartalmazzák. A Ktv. 48. §-ának (1)-(4) bekezdése a következőkről rendelkezik:
„48. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat
esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben - törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más
jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi
előírásokat határozhat meg.
(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben más

törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében
tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg.
(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak
tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi
programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak
tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre
megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül
tájékoztatja a települési önkormányzatot.
(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
a) a füstködriadó terv,
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,
c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével
kapcsolatos eljárásban való közreműködés,
d) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása,
e) csendes övezet kijelölése, valamint
f) a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása.”
A helyi zajvédelmi szabályok megállapítása tehát a Ktv. idézett rendelkezése alapján a
közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Ktv. 46. § (1) bekezdésének c) pontja szerint az
önkormányzat környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendelet bocsát ki,
illetőleg határozatokat hoz.
Az előkészítő osztály kiemeli, hogy a Ktv. 48. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi
tárgyú rendeletek tervezetét a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak
tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek (Dunaújvárosi Járási
Hivatal) véleményezésre meg kell küldeni. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai
véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Az előkészítő
osztály álláspontja szerint a rendelet megalkotásával a környezetvédelmi igazgatási szerv
szakmai véleményét szükséges megvárni.
A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet tervezetét a határozati javaslat
melléklete tartalmazza.
Az SZMSZ 20. § (2) bekezdése szerint a képviselői és a polgármesteri indítványokat az
illetékes bizottság a benyújtást követően a soron következő rendes ülésén köteles a
bizottsági ülés napirendjére tűzni és a bizottsági ülést követő első rendes közgyűlési
ülésre beterjeszteni. Ezen indítványok napirendi pontról történő levételéről csak abban az
esetben lehet döntést hozni, ha az indítványtevő indítványát visszavonja.
Az előterjesztést rendkívüli ülésén megtárgyalta és véleményezte az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság, valamint a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság. A
bizottságok véleményét a bizottsági elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2018. (XI.15.) határozata
Tóth Kámán képviselő indítványának megtárgyalásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetvédelemről szóló 23/2015.
(IX.18.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét a határozati javaslat
melléklete szerinti tartalommal megismerte.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésére
figyelemmel a helyi zajvédelemről szóló rendelet tervezetét a szomszédos és az
érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási
szervnek véleményezésre küldje meg, továbbá az illetékes környezetvédelmi
igazgatási szerv véleményének beérkezését követően a rendelettervezetet terjessze a
közgyűlés elé.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi és közgyűlési osztályvezető
Határidő: a rendelettervezet megküldésére: 2018. november 30.
Dunaújváros, 2018. november 15.
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