Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2006. (VIII. 10.)
rendelet
a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról
Ábrahámhegy Község Önkormányzata a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása, fejlesztése, a
természeti táj és az üdülőhely jelleg megőrzése érdekében e rendeletben szabályozza a föld- és vízminőség, a
vízrendezés, a levegőtisztaság védelmét, a zajvédelmi rendelkezéseket az 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés
c.) pontjában foglaltakra hivatkozással az 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.
I. FEJEZET
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat bel- és külterületére (ide értve a volt zártkerteket
is) lévő összes ingatlanra, azok tulajdonosaira, használóira, valamint a bel- és külterületen lévő közcélú
zöldterületekre, parkokra, továbbá a Balaton vízterületének az Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó
részére.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre és jogi személynek nem
minősülő szervezetre, aki (amely) állandó vagy ideiglenes jelleggel a település területén tartózkodik (működik).
-

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya arra a zajra és rezgésre:
amely a szomszédos, egymásba épített más létesítményekbe az épületen keresztül átszűrődik,
amely a természeti csapás elhárítása, vagy más fontos közérdekű célból (pl. közművezeték meghibásodása)
származik.
II. FEJEZET
A víz- és földvédelem. Szennyvízkezelés.

2. § (1) A település közigazgatási területén lévő ingatlanokon kizárólag zárt, szivárgásmentes tárolóban szabad
növényvédő szert tárolni.
(2) Műtrágyát - az egyéni felhasználók alkalmi készleteit kivéve - csak zárt, szivárgásmentes tárolóban szabad
tárolni.
3. § (1) az élővizek által a partra kihordott, illetve közvetlenül a vízparton, továbbá a parti vizek sávjában
található szemét, uszadék, hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról a közvetlen vízparti ingatlan tulajdonosa
(használója) köteles haladéktalanul gondoskodni.
(2) A vízparton, a vízfolyások, árkok partjain lévő növényzetet a terület tulajdonosa (használója) köteles
rendszeresen kaszálni és gondoskodni a terület tisztántartásáról, ideértve a nádast is.
(3) Telekalakítási és területrendezési munkák során az élő- és felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető
anyagot felhasználni nem szabad.
4. § (1) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, annak az
egyéb jogszabályokban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl a roncsolt földterület rendezéséről
is gondoskodni kell.
(2) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogos forgalom nincs, törekedni kell, hogy a földfelszín
legalább füvesített legyen és az vízzáró módon kerüljön lefedésre.
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5. § (1) Szennyvizet csak a külön jogszabályban meghatározott előírásoknak megfelelően létesített zárt
szennyvíztárolóba vagy szennyvízcsatornába szabad gyűjteni, elhelyezni, illetve bevezetni.
(2) Tilos a szennyvizet élővizekbe, felhagyott kutakba, útárokba, talajvízbe, csapadékcsatornákba vezetni,
gyűjteni vagy bevezetni.
(3) A település területén a települési folyékony hulladékot (szippantott kommunális szennyvíz) kizárólag a
tevékenység gyakorlására jogosító engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó gyűjthet és szállíthat a vonatkozó
jogszabályi előírások betartásával. A fuvarozó az ürítést a menetlevélben igazoltatni köteles az ürítőhelyen.
6. § (1) A már kiépített és üzemelő csatornahálózatra a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 3 hónapon
belül, a jövőben kiépítésre kerülő csatornahálózatra az egyes, önállóan üzembe helyezhető szakaszok jogerős
műszaki átadását követő 6 hónapon belül valamennyi ingatlantulajdonos - a Dunántúli Regionális Vízmű ÉszakBalatoni Igazgatóság külön engedélye birtokában - köteles rácsatlakozni.
(2) Ha az ingatlan tulajdonos az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, a Jegyző hatósági eljárás
keretében kötelezi az ingatlantulajdonost a rácsatlakozásra és az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére.
III. FEJEZET
A levegő tisztaságának védelme
7. § (1) A település belterületén a légszennyezettségre vonatkozó egészségügyi határértékeit, illetve a
légszennyezettségi ökológiai határértékeit meghaladó légszennyezéssel járó tevékenység nem végezhető.
(2) Az égetésre szánt hulladék kommunális, ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek
maradékai), valamint veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.
(3) A Balaton parton, vagy egyéb náddal benőtt helyeket kizárólag téli időszakban, egyszerre legfeljebb 0,2 ha
területen lehet égetni. Mezőgazdasági, növényi eredetű hulladék, avar, égetéssel történő megsemmisítése során a
megsemmisítésre szánt mennyiség egy alkalommal legfeljebb 1 m3 lehet. Továbbá be kell tartani az érvényes
tűzvédelmi előírásokat.
(4) A tűzvédelmi hatóság által kihirdetett időszakokban, valamint az erőszélektől számított 200 m-en belül
tüzet gyújtani tilos!
(5) A (3) bekezdés első mondatában foglalt tilalom alól növényegészségügyi érdekből (amerikai szövőlepke,
tűzelhalás fertőzés stb.) a Polgármester - kérelemre - felmentést adhat.
(6) Aki olyan tevékenységet folytat, amely erős szagártalmat vagy bűzt termel, az köteles olyan műszaki
berendezést alkalmazni, amely ennek megszüntetésére szolgál.
(7) Aki olyan tevékenységet folytat, amely szúnyog vagy rovarok keletkezésével, szaporodásával jár, az
köteles ezek megfelelő biológiai és vegyszeres irtásáról gondoskodni.
IV. FEJEZET
Zaj- és rezgésvédelem
8. § (1) A vendéglátóipari létesítmények zeneszolgáltatásával kapcsolatos hatósági feladatokat - ideértve a
hangosító berendezések engedélyezését is - a Jegyző látja el.
(2) A már működő ipari és egyéb létesítmények és idegenforgalmi szolgáltatási tevékenység csak a vonatkozó
környezetvédelmi jogszabályi szabványok és előírások betartásával üzemelhetők, fejleszthetők. A település
zajvédelmi övezeteit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A kulturális, szórakoztatóipari, üdülési, sport és más hasonló létesítményekben, továbbá a helyi hírközlési,
vagy hirdetési célokra alkalmazott zajkibocsátó berendezések üzemben tartása során a környezetre történő zaj
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kibocsátásakor e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni, különösen az olyan létesítmények és eszközök
alkalmi vagy rendszeres működtetésére, mint:
-

Szabadtéri mozi, színpad, művelődési ház, zenekari próbaterem, térzene, vidámpark;
bármely zenés vagy táncos szórakozóhely, vendéglátó-ipari egység és kerthelyiség;
üdülő, üdülőtábor, kemping, sportpálya, strand, uszoda;
vasút- és autóbuszállomás, ha azoknak szabadban elhelyezett zajkibocsátó berendezése van, illetőleg ha a
létesítmény tereiből a zajkibocsátó berendezés működése során zaj hallatszik ki;
vízi- és légiközlekedés, valamint
hirdetésre, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra használt és szabad vagy zárt térben elhelyezett bármilyen
zajkibocsátó berendezés működésénél.
(4) Zajkibocsátó berendezés bármely hangszóró, vagy más műsorforrás, illetve zajkibocsátó eszköz.

(5) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra, amely a (3) bekezdésben meghatározott létesítményekben,
azok zárt terén belül, csak az egyik helyiségből a másikba szűrődik át, illetve amely a szomszédos, egybeépített más
létesítményekbe az épületen keresztül átszűrődik.
(6) A rendelet hatálya alá tartozó bármely zajkibocsátó berendezés csak abban az esetben és oly módon
működtethető, ahogy azt zajvédelmi szempontból engedélyezték.
(7) Zajkibocsátó berendezés működtetése csak abban az esetben engedélyezhető, ha annak zajkibocsátása
nem haladja meg a rendelet 2. számú mellékletében foglalt, a módosító tényezők figyelembevételével megállapított
értéket, és megfelelő feltételek előírásával és megtartásával (pl. üzemelési rend) biztosítható az, hogy a zajkibocsátás
a helyi körülmények között még elfogadható zajterheléssel jár.
Az engedélyezés során figyelembe kell venni az érintett területrészen lévő más zajkibocsátó berendezések
zajkibocsátását is és ezek együttes zaja sem haladhatja meg az engedélyezett értéket.
(8) a.) A település belterületén tilos olyan tevékenység, amely mások üdülését, pihenését, nyugalmát
bármilyen módon zavarja! 23.00 órától 06.00 óráig a szabadban, a csendet hangos énekléssel, zenéléssel vagy más
módon zavarni tilos!
b.) Belterületen és attól 200 m-es határon belül robbanómotoros kerti gépek, valamint a szőlőültetvények
madár-kár elleni védekezéséhez használt zajkibocsátó berendezések (pl. propán-bután gázágyú, karbid gázágyú)
üzemeltetése 20.00 órától 08.00 óráig tilos!
c.) Vendéglátó egységek, szórakozóhelyek és egyéb létesítmények szabadtéri zene- és egyéb műsorjelszolgáltatása május 14. és szeptember 15. közötti időszakban 23.00 óráig, egyéb időszakban 22.00 óráig
engedélyezhető. A polgármester a rendezvény szervezőjének a rendezvény előtt 15 nappal benyújtott kérelmére a
korlátozás alól felmentést adhat.
d.) A rendelet szempontjából nappali időszaknak minősül május 15. és szeptember 15. közötti időszakban
06.00 – 23.00 óra közötti időszak, éjszakai időszaknak a 23.00 – 06.00 óra közötti időszak.
Szeptember 15. és május 15. között a nappali időszak a 06.00 – 22.00 óra, éjszaka 22.00 – 06.00 óra közötti időszak.
(9) A zajkibocsátó berendezés zajvédelmi szempontból történő engedélyezése iránti kérelmet a (3)
bekezdésben meghatározott létesítmény, eszköz tulajdonosa (kezelője), illetve üzemeltetője köteles benyújtani annak
alkalmazását megelőzően.
9. § (1) A zajkibocsátó berendezés üzemeltetője minden évben az üzemeltetés megkezdése előtt köteles
szakértői véleményt benyújtani a Jegyzőhöz, melyben igazolja, hogy a zajkibocsátó berendezés üzemeltetési
körülményeiben, műszaki paramétereiben változás nem történt, a zajkibocsátás engedélyezett határértéke
megtartható.
(2) Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező akusztikai szakértői véleményt köteles csatolni, amely azt
igazolja, hogy a megjelölt helyen a zajkibocsátó berendezés működtetés során a zajkibocsátás engedélyezett értéke
megtartható, illetőleg annak megtartása milyen műszaki vagy más feltételek teljesítése esetén lehetséges.
(3) Az engedély iránti kérelmet a Jegyzőhöz (engedélyező hatóság) kell benyújtani. A jegyző határozatot hoz
a zajkibocsátó berendezések működtetésének engedélyezésével kapcsolatos ügyekben, rendszeresen ellenőrzi a
rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések működésére vonatkozó előírások betartását. Vitás esetekben
kötelezheti a zajkibocsátó berendezés üzemben tartóját a zajmérési eredmények bemutatására.
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(4) Azzal szemben, aki zajkibocsátó berendezést nyilvános helyen, az ahhoz szükséges engedély nélkül
üzemeltet, illetőleg aki az engedélyező határozatban foglalt előírásokat nem teljesíti, az államigazgatási eljárás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 140. §-ának (1) bekezdésében meghatározott végrehajtási intézkedés
kezdeményezhető, és az esetleges szükségessé váló mérés költségeinek fizetésére is kötelezhető.
Ha a zajkibocsátó berendezést ismételten az engedélyben foglaltakról eltérőn üzemeltetik, az engedélyt vissza lehet
vonni.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak nem érintik a szabálysértési jogszabályokban meghatározott felelősségre
vonás alkalmazhatóságát.
V. FEJEZET
Zöldterületek védelme
10. § (1) A település közigazgatási területén zöldterületnek minősülnek a parkok, ligetek, sétányok,
játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, parkosított torna- és játszóterek.
(2) Zöldterületnek tekintendő az a terület is, amelyen a fásítás vagy parkosítás munkáit már megkezdték.
11. § (1) A településen lévő zöldterületeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Tartózkodni
kell a mások pihenésének, nyugalmának zavarását keltő magatartástól.
(2) Zöldterületeken tilos a virágok jogosulatlan leszedése, gyűjtése, tilos a fák, virágok és egyéb növények, a
felszerelési tárgyak rongálása! A fák törzsére reklámtáblát (feliratot) elhelyezni tilos!
(3) Fát kivágni csak az erre vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával szabad. Közterületen a
fakivágás engedélyezésével egyidejűleg minden esetben elő kell írni a fa pótlásának kötelezettségét is, fajta és
mennyiség meghatározásával.
(4) Zöldterület felbontásához az Önkormányzat hivatalának engedélye szükséges. Aki a zöldterületet
felbontja, a munkák megkezdése előtt köteles zöldterület igénybevételi díjat fizetni a mindenkori költségeknek
megfelelően és azt helyreállítani.
12. § (1) Tilos a gondozott zöldterületek területén elhelyezett műtárgyakat elmozdítani, megrongálni, a
zöldterületeken otthonos madarakat vagy egyéb állatokat pusztítani, zavarni, befogni, kínozni. Az állatok elpusztítója
a mindenkor érvényes kártérítési jegyzék szerint köteles kártalanítást fizetni.
(2) A közterületeken elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászni, azokat rongálni, beszennyezni tilos!
Tilos az emlékművek, szobrok környezetébe nem illő tárgyak elhelyezése is!
(3) Parkokban, zöldterületen sétálni csak a kijelölt utakon, sétányokon lehet.
(4) Tilos a zöldterületeket beszennyezni, környékükön szemetet elszórni!
VI. FEJEZET
A parlagfű elleni védekezés
14. § (1) A település területén az ingatlanok tulajdonosai, bérlői kötelesek a tulajdonukban, bérletükben lévő
ingatlanokat a parlagfűtől folyamatosan mentesíteni.
(2) Az ingatlanokon található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszeres), illetve
engedélyezett készítmények felhasználásával kell elvégezni.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben foglalt kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Polgármester
határozattal kötelezi az érintetteket a parlagfű mentesítésre. Amennyiben a kötelezett a határozat kézhezvételétől
számított 5 napon belül a mentesítést nem végzi el, úgy a Polgármestert a mentesítést a kötelezett költségére
elvégezteti.
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(4) A Polgármester határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
VII. FEJEZET
Az Önkormányzat környezetvédelmi alapja
15. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete környezetvédelmi alapot hoz létre (a továbbiakban: Alap).
(2) Az Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak
ellátását:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
a környezeti károk mérséklése,
a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,
zöldfelület gazdálkodás,
természeti értékek megóvása,
környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.

16. § Az Alap bevételei:
a.) a területi környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat illetékességi területén jogerősen kiszabott
környezetvédelmi bírság összegének 30%-a,
b.) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
c.) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célra az Alap támogatására elkülönített összege,
d.) az Önkormányzat által kivetett természetvédelmi bírság,
e.) a pályázatokon elnyert összegek,
f.) egyéb, az alapot megillető bevételek.
17. § (1) Az Alapot kizárólag a település környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni.
Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

levegőtisztaság védelme (mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése stb.)
hulladékgazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése,
védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
zaj- és rezgésvédelem,
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni
védekezés,
f.) élővizek védelme,
g.) talajvédelem,
h.) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,
i.)környezetvédelmi információs rendszer működtetése fejlesztése,
j.)csapadékvíz elvezetés, vízrendezés,
k.) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.
(2) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.
18. § (1) Az alap bevételeiről, kiadásairól a Képviselő-testület évente a költségvetés, illetve a zárszámadás
elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
(2) A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében évente határozza meg a költségvetés részeként
külön címen az Alap bevételi és kiadási tervszámait.
(3) Évente a zárszámadásról szóló rendeletében dönt az alap felhasználásának elfogadásáról, egyidejűleg
jóváhagyja a Környezetvédelmi Alap maradványát.
(4) A Polgármester minden évben felhasználási tervet készíttet - október 31-ig - az alapba ténylegesen
befolyt bevételeknek az e rendeletben részletezett célok megvalósítását biztosító felhasználására.
(5) Az Alap-kezelés működési rendjéről és szervezetéről a vonatkozó jogszabályok (1992. évi XXXVIII. tv.)
előírásainak figyelembevételével a Polgármester rendelkezik.
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(6) Az Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az
éves felhasználási tervben 10%-os tartalék alapot kell képezni.
19. § (1) Az Alapból támogatást:
a.) az éves felhasználási terv, valamint
b.) pályázat útján,
az e rendeletben előírt feltételek megléte esetén olyan természetes- és jogi személy, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet kaphat, aki (amely) az elnyert összegből az Önkormányzat közigazgatási területén végez a
16. § (1) bekezdésében meghatározott környezetvé-delmi tevékenységet.
(2) Az Alap éves költségvetésének 20%-a fordítható pályázati célra.
20. § (1) Az Alapból nyújtandó támogatás nyilvános pályázat (továbbiakban: pályázat) útján nyerhető el. A
pályázati feltételeket, az eljárás szabályait - a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével - a
Polgármester írásbeli javaslatára a Képviselő-testület határozza meg.
(2) Az Alaphoz csak induló, meg nem kezdett létesítménynél és olyan tevékenységgel lehet pályázni, amelyet
a 17. § (1) bekezdés a.)-k.) pontjai tartalmaznak.
(3) A pályázat alapján elnyerhető pályázat formája visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő is lehet,
amelyek együttesen is alkalmazhatók.
(4) A támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 30%-a lehet. A Képviselő-testület kérésére be kell
mutatni a fennmaradó saját rész hitelt érdemlő igazolását.
(5) A pályázat kiírásához, előírásainak meghatározásához - szükség szerint - független szakértő véleményét
is be kell szerezni.
(6) A Képviselő-testület határozata alapján a pályázat nyertesével szerződést kell kötni, amit a polgármester ír
alá, a Jegyző ellenjegyzésével.
21. § (1) A Képviselő-testület a pályázati cél megvalósulását ellenőriztetni jogosult.
(2) Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a szerződésben meghatározott feltételeket önhibájából
nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást részben vagy teljes egészében a Képviselő-testület visszavonja.
(3) Visszavonás esetén a már igénybevett összeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított
kamattal növelve köteles visszafizetni a támogatott.
22. § (1) Az Alap felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testület előtt évente a zárszámadásról szóló
rendelettervezet tárgyalásával egyidejűleg köteles beszámolni.
(2) A beszámolót a lakosság számára is hozzáférhetőnek kell tenni.
VIII. FEJEZET
(1)

Tiltott kirívóan közösségellenes magatartások

(2)

23. § (1) A rendelet alábbi paragrafusaiban előírt kötelezettségek nem teljesítése és tilalmak megszegése
tiltott közösségellenes magatartásnak minősül és az elkövető 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ami
ismételhető:
a.) zajvédelmi intézkedésekről szóló 8. §,
b.) a zajkibocsátó berendezések üzemeltetéséről szóló 9. §,
c.) a zöldterületek védelméről szóló 11. §, 12. §
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt magatartás elkövetőivel szemben helyszíni bírság is kiszabható, aminek
összege 10.000.- Ft-ig terjedhet.
(1)
(2)

Beiktatta a 11/2012 (VII. 25.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012 július 26-tól
Beiktatta a 11/2012 (VII. 25.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012 július 26-tól
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IX. FEJEZET
Záró és hatályba léptető rendelkezések
24. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben
meghatározott módon.
(2) A rendelet szövegét meg kell küldeni az 1995. évi LIII. tv. 48. § (2) bekezdése alapján a szomszédos
településeknek és a környezetvédelmi hatóságnak.
Jogharmonizációs záradék
25. § E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást
kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösség legfontosabb alapelveivel
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Ábrahámhegy, 2006. augusztus 1.

Gáspár József
polgármester

Kihirdetve: 2006. augusztus 10.
Soltész Attila körjegyző

Soltész Attila
körjegyző

Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld községek Körjegyzősége
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u.13. Tel:87/471-506; Fax: 87/571-110
Jegyző:87/571-106; építész: 87/571-107; igazgatás: 87/571-108; adó- és pénzügy:87/571-109

__________________________________________________________________________________
1.

ZAJVÉDELMI ÖVEZETEK

1./ Kiemelten védett övezet:
Fokozottan védett természetvédelmi terület.
Temetők, kegyeleti helyek 200 m-es körzetében.

2./ Védett övezet:
- Ábrahámhegy község belterülete
3./ Egyéb övezet:
Az 1-es és 2-es övezetbe nem tartozó területek.

Ügyfélfogadás: Hétfő 8- 16 óráig

Szerda 8- 16 óráig Péntek 8- 13 óráig

számú melléklet

Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld községek Körjegyzősége
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u.13. Tel:87/471-506; Fax: 87/571-110
Jegyző:87/571-106; építész: 87/571-107; igazgatás: 87/571-108; adó- és pénzügy:87/571-109

__________________________________________________________________________________
2. számú melléklet

A ZAJTERHELÉSI IRÁNYÉRTÉKEK
ÁBRAHÁMHEGY KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

Sorszám

Övezet

Az egyenértékű A-hang nyomásszint
irányértéke dB
nappal

éjszaka

1./

Kiemelten védett övezet

45

30

2./

Védett övezet

55

35

3./

Egyéb övezet

60

45

Korrekciós mértékek:

nappal

éjszaka

1./ Kiemelten védett övezetben:

+5%

5%

2./ Védett övezet:

+5%

0

3./ Egyéb övezet:

+5%

+5%

Ügyfélfogadás: Hétfő 8- 16 óráig

Szerda 8- 16 óráig Péntek 8- 13 óráig

