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T fu gy : zaj kiboc sátási határérték megállapítása

HATAROZAT

A Markovics Andrea EV (nyilvántarlási szám,. 52176557, adőszám: 687354]2-I-29, széI<hely: 4200
Hajdúszoboszló. Keleti u.26., a továbbiakban: Ügyfél) által üzemeltetett 4211 Ebes, Fő út 67-69.
szám alatti t]NIWASH GULD 3 állásos autómosó és kétállásos porszívó izemí, szabadidős zajforrás
tészére az alábbi

zaj kibocsátási határértéket

állapítok meg az Ebes,

o Fő u. 71 . szám (432 hrsz.)
o Fő u.62. szám (417 hrsz.)
o Fő u. 66. szám (418/l hrsz.)
o Fő u. 68. szám (419ll hrsz.)
o Fő u.65. szám (488/l hrsz.)
l Fűzfa u. 46. szám (487l1 hrsz,)

alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re az egyes épületszintek padlószintjének
megfelelő magasságától számított 1,5 m magasságban:

nappal (06 - 22 óráig) 50 dB(A),
éjjel (22 - 06 óráig) 40 dB(A).

KÖtelezem az izemeltetőt a zajkibocsátási határértéknek a jelen hatátozat véglegessé váIásátől
kezdődő mindenkori megtartására,

Jelen határozatom az érintett üzemi, szabadidős zajforrás működéséig, illetve a zajhatárérték
módo sulását eredmény e ző v áltozás bekövetkezé séig érvényes.

Az ÜgYÍél a kÖrnyezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást,
melY határérték tÚllépést okozhat, 30 napon belül a fenti határozatszámravaló hivatkozással köteles
Ebes község jegyzójének bej elenteni.
A zajterhelés esetleges megváltozását eredményező váItozásokat követő 1 hónapon belül az
Üzemeltetőnek isrnételt műszeres méréssel kell ellenőriztetnie, és szakértői véleménnyel kell
igazolnia a vizsgált létesítményre a hatóság által megállapított za1kibocsátási határértékek



maradéktalan teljesülését. A méréseket és a szakvéleményt cl zajkibocsátási haíárértékek
megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének mód;láról szóló 93/2007, (ilI
lB.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 4. számű mellékletében előírtak szerint kell
végrehaj tani, illetve elkészíteni.

A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték túllépése za.ibírság fizetési kötelezettséget von
maga után.

Az ügyben illeték vagy eljárási költség nem merült f-el.

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezés benyújtása le van lehetőség,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXYIL
törvényben (Eüsztv.) nevesített ügyfel ktzárőIag elektronikus úton nyújthat be fellebbezést.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozőan, tartalmilag azzal közvetlenül összefliggő
okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni. amelyről az
elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem
hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghoző
hatóságnál lehet előterjeszteni.
A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési .iogáról lemondhat. A
fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó
szabályok az ir ány adő ak.

Döntésemmel egyidejűleg intézkedem a határozaínak az Ebesi Polgárrnesteri Hivatal hirdetőtábláján
történő kifiiggesztéséről, és az elektronikus tájékoztatásra szolgáló www.ebes.hu honlapján történő
közzététe\érő|,

INDOKLÁS

Azizeme|tető az általa a 4211 Ebes, Fő utca 67 -69 . szám alaíí üzemeltetni kívárrt LINTIWASH GULD
ÖXt<tSZOr-CÁrÓ AUTÓMOSÓ zajkibocsátási határér"tékének megállapítására vonatkozó kérelmet
terjesztett elő elektronikus úton Ebes község jegyzőjénél, mint első fokú környezetvédelmi
hatóságnál 2021. 02. 25. napján.

Az Ügyfél mellékelte a KvVM rendelet 2. számű melléklete szerinti kérelem adatlapot. A
zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kórelemhez rendelkezésre á11 a Nyirkos Béla zajvédelmi
szakértő (4028 Debrecen, Nugy P. u. 18., nyilvántaftási szám: 51564269) által elkészített 2lKZl2021,
valamint a29lW20I8 számú vizsgáIaíí jegyzőkönyv és akusztikai szakvélemény (a továbbiakban
zajvédelmi dokumentáció), melyben meghatátozásra került a vizsgált létesítmény zajvédelmi
hatásterülete és a várhatő zajterhelés mértéke is.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § (1) bekezdése szerint a környezeti'zalt előidéző üzemi vagy
szabadidős tevékenység megkezdése előtt a környezett zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a

kömyezetvédelmi hatóságtól környezeti zaikibocsátási határérlék megállapítását kérni és a határérték
betartásának feltételeit megteremteni.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgaíási .f'eladatokat ellátó szervek
kijelóléséről szóló 71/2015. QII 30,) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) 9. § (1) i)
pontja szerint a Kormány környezetvédelmi hatóságként a települési önkormányzat jegyzójét jelöli
ki. AZajrendelet 1. számú melléklete értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe

2



tartoző zaj- és rezgésvédelmi Ügi,ek közé sorolható a kérelemmel érintett szolgáItatási tevékenységi;, (a gazdasági tevékenYségek statisztikai osztály ozásaNACE Rev. 2. rendszerének létrehozásárólés a 307319O/EGK tanácsi rendelet, valamint .gyÓ, meghatározott statisztikai területekre vonatkozóEK-rendeletek módosításáról szóló 1 8g3/20}6l1Keuróiai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében:G, nemzetgazdasági ágon belÜl kereskedelem, gepjaáú.javitas kategóriában ,,45 gépjármű,motorkerékPár kereskedelme, javítása", amely -agaba" foglüa a gépjár;űvek mosását, fenyezésétis. TEÁOR kód: 4520.)

A KvVM rendelet 1. § (1a) bekezdése kimondja, hogy üzemi és szabadidős zaifonás zajkibocsátásihatárértékét (a továbbiakban: zajkibocsátasi hatareitk) az 1. ,r;;;-;.trei|i.tu.n meghatározottmódon, a zajforrás hatásterületére kell megállapítani.

A zajvédelmi dokumentáció alapján vizsgált létesítmény Ebes Kazségi onkormányzat Képviselő_tesÍÜletének Ebes'Község helyi építési szaiályzatáról é.s éabályozási teivéről szóló ]8/20]s. (XII.3.)számú Ónkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) alipján,,Lk-5,, (kisvárosias lakóterület)Övezeti,jeiű területen található (486 hrsz.). üzemeltető eáen az ingátlanon j b.átlasos önkiszolgálóautómosót kíván miikÖdtetni, az autók mosásakor avíznyomás következt ébenzqkeletkezik. A mosásés az ÖblÍtés magas nYomásÚ. 60 fokos tisztított viizel történik. A gépészeti berendez ések zártgépházban vannak elhelyezve, Az autómosó non-stop üzemel.

A zajvédelmi dokumentáció alapján a vizsgált 1étesítmény környezeti zajkibocsátása a vonatkozó
elő írásoknak m egfe l el, a vonatkozó zaj terhelési határértékek telj e stilnek

A benYÚjtott zajvédelmi clokumentációban a Zajrendelet 6. §-ának előírásai szerint megállapításrakerÜlt atárgYt telePhelY zajvédelmi hatásterülete. a HÉSz szerint avizsgálttelephely hatásterületénlévő védendő létesítnrénYek a rendezési terv szerinti besorolása,,Lk-1,,, illetve,,Lk-5,, kisvárosiaslakóterÜlet, A hatásterület által érintett védendő létesítmények tertileiének a környezeti zaj_ ésrezgésÍerhelési határértékek megáltapításáról szóló 27/2008. (XII 3 ) KvVM-EüM együttes rendelet(a továbbiakban: Zaj,hat,R). 1. számű melléklete szerint (üzemi és szabadidős létesítményektőlszármaző zaj terhelési határérték ei a zajtól védendő területeken):

zajtól védendő ter|ilet

Határérték (LTH) az
LAM megítélési szintre

(dB)
nappal 06-22 őra

Határérték (LTH) az
LAM megítélési szintre

(dB)
éiiel 22-06 őraLakóter|i let (k i s város i as, k".tuáros i a{ ful u s i us,

telepszerű beépítésű), különleges területek
közül az oktatási létesítrnényet területe, a
temetők, a zöldterület

A létesítménY zajvédelmi hatásterülete által érintett védendő területek, létesítmények azépítményj e gy zék szerinti besorolás szerint:

1 1 10 Egylakásos éptiletek:

o Fő u. 71 . szám (432ltrsz.)
o Fő u. 62. szám (417 hrsz.)
r Fő u.66, szám (,1l8/l hrsz.)
. Fő rr.68. szánr (4l9ll hrsz.)
o Fő u. 65, szám (488/l hrsz.)
o Fűzfa u. 46, szám (487/l hrsz.)



A KvVM rendelet L száműmelléklet 1. pontja szerint azizemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási

határértéke (LKH) megegyezik a zq- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
jogszabály szerinti zajterhelési határérlékkel, ha közvetlen hatásteriilete nem á11 fedésben más üzemi

vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével. A zajvédelmi dokumentáció szerint a vizsgált

létesítmény zajvédelmi hatásterülete nem á11 í'edésben más, azonos típusú üzemi zajforrás

hatásterületével, így a zqkibocsátási határérték megállapítása során korrekciós tényező alkalmazása

nem indokolt, a zajkibocsátási határértékek megegyeznek a vonatkozó zajterhelési határértékekkel,

A zajkibocsátási határértéket a fentiek figyelembevételével a Zajrendelet i 1 . § (2) bekezclése, illetve
(5) bekezdése alapján a KvVM rendelet 1. §-a és 1. számú melléklete szerint, aZaj.hat.R. 2. § (1)-(2)

bekezdései és 1. számú melléklete a|aplán a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg.

A zajterhelés esetleges vá|tozásával kapcsolatos kötelezettségre vonatkozó rendelkezésemet a

zajrendelet 1 1. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 3. § (3) bekezdése alapján hoztam meg.

A zajkibocsátási határérték túllépése esetén a zajbírság megáIlapitásra a zajrendelet 26. § (1)

bekezdése alapján kerül sor.

Az e|lárási koltséggel, valamint az eljárási illetékkel kapcsolatos tájékoztatást az általános

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (atovábbiakban: Akr.) 81,§ (i) bekezdése,

valamint az illetékekról szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. §-a alapján adtam meg. Jelen eljárásban

igazgatási szo1gáltatási díj vagy egyéb költség nem merült fel, így a költségek viselésérŐl szóló

döntést mellőztem.

Az ügyinté zésihataridő az Akr.50. §-a (2)bekezdése értelmében sommás eljárásban nyolc nap, teljes

eljaráiban hatvan nap. Mivel a kérelem benyújtásával egyidejűleg a döntéshez minden adat

rendelkezésre á11 ezértafentijogszabályi hivatkozások alapján az elektronikusan benYÚjtott kérelem

beérkezésétől számított 8 napon belül jelen határozat kiadásával érdemben döntöttem.

Ahatározattal szembeni fellebbezési jogról szóló tájékoztatást az Ákr.1 16. és 1 18. §-i alaPján adtam

meg. Jelen döntés - amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztenek elő - a közléstől számított 15

nap-elteltével külön értesítés nélkül is véglegessé válik u, 
^k*.82. 

§-ában foglaltak szerint.

A döntés nyilvános közhíné tételéről szóló rendelkezés jogalapja az Ákr.89. § (1)-(2) bekezdései.

Hatáskörömet akorm. rendelet 9. § (1) bekezdés i) pontja, illetékességemet az Át<r, tO. § (1) bekezdés

a) és b) pontjai a|apján állapítottam meg.

Ebes, 2021 . február 25.

P. H.


