SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
34/2004. (XII.17.) sz. RENDELETE
a mutatványos berendezések elhelyezésének helyi szabályozásáról
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 8.)
Siófok Város Képviselőtestülete a város lakó- és üdülőterületei nyugalmának és
rendjének biztosítása érdekében – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdése alapján – az alábbiak szerint szabályozza a mutatványos
berendezések elhelyezését.
1. §
(1) E rendelet hatálya Siófok város teljes közigazgatási területére kiterjed, beleértve a
Balaton medrének ide tartozó részét is.
(2) A Balaton medrére vonatkozó előírásokat a mederben keletkezett vagy kialakított
szárazulatokon, fövenyes partszakaszokon, szigeteken is alkalmazni kell.
(3) Siófok város közigazgatási területén a mutatványos berendezések elhelyezése és
üzemeltetése során érvényesíteni kell az ezen rendeletbe foglalt helyi szabályokat,
korlátozásokat is.
(4) E rendelet alkalmazása szempontjából mutatványos berendezésnek minősül minden
olyan berendezés és játszószer, amelyet a mutatványos berendezések időszakos
műszaki vizsgáztatási rendjéről szóló 14/1994. (V.27.) IKM rendelet szerint
időszakonként műszaki vizsgára kell bemutatni.
2. §
Mutatványos berendezést elhelyezni és üzemeltetni csak
az általános környezetvédelmi és esztétikai szempontok figyelembevételével,
a (2) bekezdés szerinti korlátozások betartásával,
a berendezés műszaki, biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek való
megfelelését igazoló érvényes tanúsítvány birtokában,
d./ a terület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulásával és az általa megadott külön
feltételek betartásával, továbbá
e./ a polgármester engedélyével szabad.
(1)
a./
b./
c./

(2) A mutatványos berendezések elhelyezésének és üzemeltetésének helyi korlátai:
a./ 1 Mutatványos berendezések csak a vasútvonaltól D-re lévő telkeken – kivétel ez
alól a siófoki 6747 hrsz.-ú (Nagystrand) terület, a Balaton medre, valamint az
önkormányzat által engedélyezett alkalmi rendezvények – helyezhetők el, ahol
- nem zavarják a gyalogos és a járműközlekedést,
- megfelelő hely van az üzemeltetőik és a látogatóik járműveinek
elhelyezésére,
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b./

c./

d./
e./
f./

- nem károsítják a meglévő növényzetet,
- 50 m-en belül biztosított az illemhely-használati lehetőség.
A mutatványos berendezéseket úgy kell elhelyezni és üzemeltetni, hogy a
működésükkel járó zajkibocsátás (a berendezések üzemi zaja, a hangszórók hangja,
az üzemeltetők és a látogatók szokásos hangoskodása) ne haladja meg a helyi zaj- és
rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló önkormányzati rendelettel
megállapított határértékeket.
Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken csak az ezen közterületek
rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról szóló önkormányzati rendelet
szerinti további korlátozásokkal szabad mutatványos berendezést elhelyezni.
A mutatványosok lakókocsijai üdülőterületen csak legfeljebb 5 napig helyezhetők
el.
A vízpart közelében úgy kell elhelyezni a berendezéseket, hogy a partvédőműtől
mérve legalább 6,0 m széles parti sáv szabadon maradjon.
A Balaton medrében csak a kijelölt vizsgáló szervezet által vízi eszköznek
minősített mutatványos berendezések helyezhetők el.

(3) A legfeljebb 10 napig tartó rendezvények idejére és területére a polgármester
felmentést adhat a (2) bekezdés egyes korlátozásai alól, amennyiben az adott
felmentések
- nem csökkentik a mutatványos berendezések üzemeltetésének biztonságosságát,
- nem akadályozzák a rendezvény környezetében lévő ingatlanok rendeltetésszerű
használatát.
(4) A berendezések üzemeltetői kötelesek gondoskodni az általuk használt terület,
valamint annak 10,0 m-es körzete rendben és tisztán tartásáról.
3. §
(1)
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(2) A rendelet betartását a Közterület-felügyelet, továbbá a Polgármesteri Hivatal erre
felhatalmazott más dogozói ellenőrzik.
(3) A polgármester elrendelheti az észlelt szabálytalanságok megszüntetését, valamint
az engedély nélkül vagy attól eltérően elhelyezett vagy működtetett berendezések
eltávolítását.
4. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelkezéseit a hatálybalépését
követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) — 3
Dr. Szélyes Miklós s.k.
jegyző
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Dr. Balázs Árpád s.k.
polgármester

Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. május 7. napjától.
A 4. § (2) bekezdését a 23/2005.(IV.29.) sz. rendelet 86. § (2) bekezdése, 2005. június 1-jei hatállyal
hatályon kívül helyezte.
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