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Előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Zajrendelet javaslatok képviselőktől, bizottsági tagoktól 

 

 
Hardi Péter alpolgármester: 

 

- igen, kerüljön be a mozgó ószeres/vasfelvásárlók zajának teljes tiltása 

- háztartási zaj hétvégén: szombaton lehessen reggel 8 és este 8 között,vasárnap tiltsuk 

- nem szükséges a mostaninál nagyobb korlátozás a vendéglátóhelyekre 

- ne különböztessük meg a külterületet és belterületet 

- munkanapokon este 8 és reggel 8 között a háztartási zajt korlátozzuk 

 

Molnár Attiláné Közbiztonsági bizottsági külső tag: 

 

Alapvetően úgy gondolom én is, hogy mindenkinek nem lehet megfelelni. Már csak azért sem, mert minden lakos életritmusa, 

munkabeosztása más. Van, aki szombaton is dolgozik, ezért például csak vasárnap tud füvet nyírni. Nyilván azt, aki egész 

hétvégén otthon van zavarni fogja.  

Javaslataim:  

szombaton 9-18-ig és vasárnap 10-13 óráig legyen korlátozva a háztartási zajjal járó tevékenység  

A mozgó ószeres és vasfelvásárláshoz nem tudok ésszerű javaslatot adni, érvekkel alátámasztani a tiltást vagy az engedést. Ahol 

én lakom viszonylag ritka az ilyen. Abba a hibába szerintem azért nem szabad esni, mint Szentendrén, hogy pl. a Family Frostos 

autó soha nem adhat hangjelzést, előre le kell adni a rendelést.  

Vendéglátó terasz korlátozás. Nos, sajnos sok olyan hely nincs Pomázon, ahol terasz van. Egyedül talán a Piac téren. Ott azt 

hiszem szombaton a helyi rendeletek miatt éjfélig lehet nyitva a Pub, szerintem ez reális. Pénteken és szombaton szoktak ott 

többen lenni, legfőképp fiatalok. Vasárnap pedig nincs nyitva. Ennél szigorúbbnak szerintem nem szabad lenni. Kevés olyan hely 

van (talán csak ez az egy) Pomázon, ahová a fiatalok be tudnak menni. Én, mint anyuka, jobban örülnék neki, ha a fiam helyben  

szórakozik és nem megy be Budapestre. Ha 10-kor bezárunk mindent, ellehetetlenítjük a fiatalok helyzetét.  

Nem vagyok a beköltözők ellen, de már sokszor olyanokat akarnak korlátozni, amik évtizedek óta működnek. Csak azért, mert ők 

odaköltöztek. Lásd Művelődési Ház bál. Gyerekkorom óta emlékszem, hogy hajnalig tartó bálok voltak, mindig teltházzal. A 

fiataloknak, időseknek ez volt a kikapcsolódási lehetőség. Most, ha jól tudom ez is korlátozva lesz. 

 
Ország István képviselő: 

A körzetünkben azt támogatjuk, hogy a háztartási zajt (fűnyírást, hangos barkácsolást) szombaton egész nap engedélyezzük, 

vasárnap pedig tiltsuk. 

A másik kettő korlátozása nem szükséges. 

 

Balogh Ilona Katalin Kulturális, Oktatási és Sport bizottsági külső tag: 

Nem tudom, hogy külsősként mennyire számíthat a véleményem, de elképzelni sem tudom, hogy vidéken hétvégén ne lehessen a 

kertben dolgozni, akár füvet nyírni. Nyilván nem hajnalban és este, esetleg déli sziesztát is el tudok képzelni, de a teljes tiltást 

finoman fogalmazva is túlszabályozásnak, betarthatatlan fölösleges rendelkezésnek gondolom.  

 

Becze Ákos Szociális és Égészségügyi Bizottság külső tag 

A kérdéskörre vonatkozó javaslataim a következők: 

A háztartási tevékenységek zajkeltésének szabályozása legyen tiltás jellegű oly módon, amely szerint például egy bizonyos 

zajszintet (X decibel) meghaladó tevékenységek 

hétfőtől szombatig 22:00 órától másnap reggel 6:00 óráig, vasárnap 12:00 órától hétfő reggel 6:00 óráig nem végezhetőek.  

A felvásárlók tevékenysége legyen megengedő például hétfőtől péntekig reggel 8:00 órától 18:00 óráig, szombaton reggel 8:00 

órától 12:00 óráig. 

A külterület zajkeltő tevékenységek végzésére a belterületi háztartási zajkeltési szabályozás lehet érvényes, azzal, hogy tiltás a 

belterületet elérő, a belterületre vonatkozó zajszintet meghaladó zajkeltésre vonatkozzon. 
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Előterjesztés 2. számú melléklete 

 

 

 

 

 

Kedves Ibolya! 

Köszönöm a megküldött észrevételeket, és hozzátettem őket a korábbiakhoz. 

Sajnos ezáltal nem tisztult, hanem még összetettebb lett a kép, tehát nem lehet elkerülni, hogy eldöntsétek, hogy milyen 

szabályozást tartotok életszerűnek, indokoltnak, a településnek legjobban megfelelőnek. 

Csatolom. 

A megjegyzésekre reagálva: 

• a házaló ószeres esetében csak a zajkeltést korlátoznánk (természetesen megjósolhatatlan hatással), és ugyanolyan 

időintervallumban lenne tilos, mint a mozgó árusítás 

• teraszok további korlátozásával kapcsolatban értjük, hogy nem indokolt 

• zajszinthez nem kötnénk a háztartási tevékenységek korlátozását, mert mérhetetlen, és esetenként olyan rövid ideig tartó 

a zajkibocsátás, hogy értékelhetetlen, akár egy fél- vagy egyórás átlag tekintetében is, itt az idősávos tilalom működik 

csak 

Üdvözlettel, 

KCS 
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