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lJatározat
Damózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti Kirendeltségének Jegyzője, Proteus-Gold
Kft. (adószáma: 12730498-2-08) részéte 664,663 és 662 hrsz" helyszínen III. Lipóti Kenyér
és HalfesztiváI elnevezéssel megrendezendő zenés, táncos rendezvényt engedélyezem.

A zenés, táncos rendezvény időpontj a: 2013.július 19. 6:00 - 2\Iz.július 2I.20:00

A zenés, táncos rendezvén3*. Damózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti
Kirendeltségének Jegyzője álta| vezetett nyilvántaftás adatai szerint IDaB. nyilvántartási
számon bejegyezem, és a 23l20I1. (III.8.) Korm. rendelet 2" számú melléklete szerinti
rendezvénltartási engedély kiadás áról szőlő igazolást kiadom.

Az eliárás során szakhatóságok működtek közre. melyek az alábbi állásfoglalást adták:

- A Mosonmagyaróvár Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a helyszínen
felvett 502-8/2aB/XII. számri jegyzőkönlwbe foglaltan az alábbi feltételekkel
hozzájáru|tz

I. Megfelelő mosdóhelyiségek biztosítása az OTÉK 99. §-a szerint
2. Az egészségügyi koryruvel rendelkezők (vendéglátók) részére kizárólagos használatú,

zárható wc-t, kézntosóval kell biztosítani.
3. Ivóvíz korlátlan biztosítása díjmentesen.
4. Hulladékgyűjtés, és elszállítás (szóródásmentes) szabályainakbetartása.
5. Az egészségügyi biztosítást az 5/2006" QL7) Eü. M. rendelet szeriní nlozgóőrséggel kell
mcgszervezni.

- a Mosonmagyaróvár Városi Rendőrkapitányság a helyszínen felvett 502-8/2013/XII
számú jegyzőkönyvbe foglaltan az a|állbi feltételekkel járult hozzá a rendezvény
megtartásáhozz

I. Biztonsági Tervbenfoglalt és betartottak alapján hozzájárult a rendezvény megtartásához,

- - a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvár
Kirendeltsége a helyszínen felvett 502-8/2013D(II. számú jegyzőkönyvbe foglaltan az
alábbi feltételekk el hozzájárult:

1. Aíő áramtalanító kapcsoló helyét a helyszínrajzon jelölni kell.

2, A rendezvény alatt az időjárás előrejelzést folyamatosan figyelni ketl. Viharjelzés esetén a
termál éttermének és ölt özőj ének me gközelíthetős é gét biztasítalli kell.



A határozat ellen a kézhezvételtől számitott 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivata\hoz (9021 Győr, Árpaa ft 28-32.) cíntzett fellebbezésnek van helye. Az
5000,- Ft azaz ötezer forint illetékköteles fellebbezést Darnózseli Közös Örrkormáayzati
Hivatal Lipóti Kirendeltségének Jegyzőjéhez (9233 Lipót. Fő tér 2.) kel1 benyújtani.

A kérelmező a 3.000 Ft eljáíási illetéket lerótta.

Indokolás

Proteus Goid Kft. a rendelkező részben körülírt rendezvénl.tartási engedély kiadása irárrti
kérelemmel fordult hatóságomhoz. A kérelemhez mellékelte a jogszabályban előírt
dokumentumokat, a közölte a kérelem elbíráláshoz szükséges adatokat,

Az eljárás során 2013. július 03. napjárr a szakhatóságok bevonásával helyszíni szemlét
tartottam. A szernlérr a meghívottak közül nregielent: a Mosonnragyaróvár lárási Hivatal
Jarási Népegészségügyi Intézete, a Mosonmagyaróvári Városi Rendőrkapitányság, valamint a
Katasztrófavédelmi lgazgatóság Mosonmagyarővttri Kirendeltsége, továbbá a rendezvény
kérelmezője.

A szakhatóságok állásfoglalásának indokolása:

- a Mosonmagyaróvát Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a Z0I3" július 03.
napjan megtartott helyszíni szemlén készült jegyzőkönryben nyilatkozott, és a rendelkező
részben leírt feltételekkel járult hozzá a rendezvény megLartásához.

- Mosonmagyarővári Városi Rendőrkapitánysága a 2013. július 03. napján megtartott
helyszíni szemlén készült jegyzőkönlvben nyilatkozot, és további feltételek kikötése nélkül
hozzá4 árult a rendezvény me gtart ásához.

- a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasárófavédelmi Igazgatőság Mosorunagyaróvár
Kirendeltsége a2073.július 03. napján nregtartott helyszíni szemlén készült jegyzőkönlvben
nyilatkozott, és a rendelkező részben leírt feltételekkel járult hozzá a rendezvény
megtartásához.

- az Országos MentőszolgáIat a2013. július 03. napjárr megtartott helyszíni szemlén nem
jelent meg.

A szervezők ezt tudomásul vették, és a szemlét követően a rendezvény napját megelőzően a
szükséges intézkedések megtételét váilalták,

A kérelmező megfelel a zenés, táncos rendezvények működésének binonságosabbá tételéről
szóló 2312011 (II1. 8.) Kormányrendeletben foglalt feltételeknek, a szakhatőságok is
hozzájárultak a tevékenység végzésébez, ezért a rendelet 6. § (1) bekezdésére tekintettel,
valamint a közigazgatási hatóságl eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004,
CXL törvény 7l- 74. §-ai alapján a rendelkező részben foglaltalt szerint hatátoztun,



|_

A jogorvoslati zátradékot a 2004. évi CXL. törvény 98. § és 99. § (1) bekezdései alapján
biztosítottam. A fellebbezés illetékét az 1lletékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2)
bekezdése szerint határ oztam me g.

Hatáskörömet a2312011. (III. 8.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése, illetékességemet a
2004. évi CXL. törvény 20. § (1) bekezdése és 2l. § (1) c. pontja állapítja meg.

Határozatről értesül:
1.) Proteus Gold Kft. 9233 Lipőt, Fő utca 58.
2.) Mosonmagyarővátr Járási Hivatal Jrárási Népegészségügyi Intézete 920a

Mosonmagyarővér Szent I. u. 3.
3.) Rendőrkapitányság92}} Mosonmagyarővétr, Erkel F. u. 8.

4.) Győr-Moson-Sopron Megyei Katasárófavédelmi Igazgatőság Mosonmagyarővári
Kirendeltsé ge 9200 Mosonmag yarővár, Alkotmány u. 1 6.

5.) Országos Mentőszolgálat 9200 Mosonmagyaróviár, Csaba utca 1/B.
6.) Irattár


