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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő kifogásolja, hogy Győrújbaráton
működő
vendéglátó
ipari
egység
rendezvényei folyamatosan megzavarják a
kiskert tulajdonosok hétvégi pihenését.
Sérelmezi,
hogy
egy
mezőgazdasági
besorolású területen miért nem lehet
hatékonyan fellépni a zajterhelés ellen. Kéri
az érintett hatóságok intézkedését!

lezárt

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta a
bejelentőt, hogy a Győrújbarát - zajszennyezés miatti - lakossági észrevételek
ismertek számára. A rendőrség segélyhívószámára 2016 nyarán több lakossági
bejelentés érkezett. A rendőrség a szórakozóhely engedélyezésével, a zajvédelmi
követelmények teljesülésének ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerv felé a
szükséges intézkedéseket (jegyző megkeresése, hatósági egyeztetések, közös
ellenőrzések végrehajtása) megtette. A rendőrség a lakók éjszakai bejelentéseire
reagálva indokolt esetben a helyszínen megjelent és az előírásoknak megfelelő
intézkedést hozta. A közelmúltban egy rendőri egység helyszínre küldésének
elmulasztása miatt tett állampolgári bejelentés ügyében részletes vizsgálatot
folytattak és az érintett felet a vonatkozó jogszabályokról tájékoztatták. A GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal arról tájékoztatta a bejelentőt, hogy a
Győri Járási Hivatal, mint szabálysértési hatóság is eljárt a tárgyi ügyben. Egy
esetben a bizonyítottság hiányában, másik esetben arra tekintettel, hogy a
település jegyzője (mint zajhatóság) előtt közigazgatási eljárás volt folyamatban
az eljárást megszüntette. Győrújbarát Község Jegyzője felhívta a bejelentő
figyelmét, hogy a vendéglátó egységnek érvényes működési engedélye van. A
helyszínen zenés-táncos rendezvények lebonyolítására külön engedélyt kért a
tulajdonos az elmúlt években, meghatározott időpontokra, elsősorban
lakodalmak lebonyolítására. A rendezvény helyszíne egy teraszos építmény,
melynek zajvédő fala nincs. Az erősítő használata a zaj, zeneszolgáltatás
mértékét felerősíti. A vendéglátó ipari egység mezőgazdasági kertes övezetben
található, melyre a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,
illetve a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) rendelet
nem ad korlátozó rendelkezést. Az önkormányzat többször igyekezett békés
úton egyezséget kialakítani a felek között, sajnos eredménytelenül. A jegyző a
nyári szezonban többszöri alkalommal, éjszaka is helyszíni ellenőrzést tartott a
Győri Rendőrkapitányság érintett kollégáival. A jegyzői intézkedés részét képezi
- a tulajdonossal egyeztetten, hogy a 2017. évi rendezvények során a
zeneszolgáltatás a pincehelyiségbe kerül. A bejelentőt a jegyző arról is
tájékoztatta, hogy a fűnyírást a 13/2013. sz. (VII. 26.) helyi rendelet
szabályozza. A szemétszállítás a tárgyi területen is megoldott, a 9/2015. (VIII.
27.) önkormányzati rendelet előírásait kell itt is alkalmazni. A jegyző megjegyzi,
hogy a kiskert tulajdonosok és a szórakozóhely érdekeit nehéz egyeztetni. A
jószomszédi viszony fenntartása az önkormányzat minden jó szándéka ellenére

akadályba ütközik. Rengeteg jegyzői intézkedés történt a békés rendezés
érdekében, az intézkedések során az önkormányzat jogszerűen járt el.

