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Határozat
Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti Kirendeltségének Jegyzője, Proteus-Gold
Kft. (adószáma: 12730493-2-08) részére 662,663 és 664 hrsz. helyszinen IV. Lipóti Kenyér
és Halfesztivál elnevezéssel megrendezendő zenés, táncos rendezvényt engedélyezem.

Azenés, táncos rendezvény időpontjaz2014,július 18. 6:00 -2014"július 20. 08:00

A zenés, táncos rendezvényt Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti
Kirendeltségének Jegyzője által vezetett nyilvántartás adatai szerint 1l20I4. nyilvántartási
számon bejegyezem, és a 23l20ll. (III. 8.) Korm. rendelet 2. szátrnt melléklete szerinti
rendezvénytarlási engedély kiadás áről szőlő igazolást kiadom.

- A Mosonmagyaróvár Járási Hivatal Járási Népegészségügyi lntézete a helyszínen
felvett 271-6t2lt4IXII" számú jegyzőkönlvbe foglaltan az alábbi feltételekkel
hozzájáru|tz

I . Me gfe l el ő mo s dóhelyi s é ge k b izt o s ít ás a, ké zmo s á s i l ehe tő s é gge l,

2. Az egészségügyi könywel rendelkezők (vendéglátók) részére kizárólagos használatÚ,

zárható wc-t, kézmosóval kell biztosítani.
3. Ivóvíz korlátlan biztosítása díjmentesen.
4. Hulladékgyűjtés, és szükség szerinti elszállítás (szóródásmentes) szabályainakbetartósa.
5. Az egészségügyi biztosítást az 5/20a6. GI.7) Eü. M. rendelet szerint mozgóőrséggel kell
megszervezni.

- a Mosonmagyaróvár Városi Rendőrkapitányság a helyszínen felvett 27t-6l2014lxil.
számú jegyzőkönyvbe foglaltan az alábbi feltételekkel járult hozzá a rendezvény
megtartásáhozz

1. Biztonsági Tervbenfoglalt és betartottak alapján hozzájárult a rendezvény megtartásához.

_ - a Győr_Moson_Sopron Megyei Katasztrőfavédelmi lgazgatőság Mosonmagyaróvár
Kirendeltsége a helyszínen felvett 271-6l2014DilI. számú jegyzőkönyvbe foglaltan az
alábbi feltételekkel hozzájárult:

I. A színpadra és a vendéglátó sátrakhoz a tűzvédelmi tervben szereplő tűzoltó készüléket kell
elhelyezni.

2. Jégeső esetére befogadó helyet kell kijelölni, melyet a hangosbemondón keresztül kazalni
kell.

k az alábbi ál1



Ahatfuozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalhoz (902I Győr, Árpaa ft 28-32.) cimzett fellebbezésnek van helye. Az
5000,- Ft azaz ötezer forint illetékköteles fellebbezést Darnózseli Közös Önkormányzati
Hivatal Lipóti Kirendeltségének Jegyzőléhez (9233 Lipót, Fő tér 2.) kell benyújtani.

A kérelmező a 3.000 Ft eljárási illetéket lerótta.

Indokolás

Proteus Gold Kft. a rendelkező részben körülírt rendezvénytartási engedély kiadása iránti
kérelemmel fordult hatóságomhoz. A kérelemhez mellékelte a jogszabályban előírt
dokumentumokat, a közölte a kérelem elbíráláshoz szükséges adatokat,

Az eljárás során 2014. július 02. napján a szalútatőságok bevonásával helyszíni szemlét
tartottam. A szemlén a meghívottak közül megjelent: a Mosonmagyarővát Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete, a Mosonmagyatővéri Városi Rendőrkapitányság, valamint a
Katasztrőfavédelmi lgazgatőság Mosonmagyarővétri Kirendeltsége, továbbá a rcndezvény
kérelmezője.

A szakhatóságok állásfoglalásának indokolása:

- a Mosonmagyarővár Járási Hivatal larási Népegészségügyi Intézete a 2014. július 02.
napján megtarlott helyszíni szemlón készült jegyzőkönyvben nyilatkozott, és a rendelkező
ré szben leírt feltótelekkel j árult hozzá a rcndezv ény me gtart ásához 

"

- Mosonmagyarővári Városi Rendőrkapitánysága a 2014. július 02. napján megtartott
helyszíni szemlén készült jegyzőkönyvben nyilatkozoff., és további feltételek kikotése nélkül
hozzájáruIt a rcndezv ény me gtart áséútoz.

- a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság Mosonmagyaróvár
Kirendeltsége a2)I4.július 02. napján megtartott helyszíni szemlén készült jegyzőkönyvben
nyilatkozott, és a rendelkező részben leír1 feltételekkel járult hozzá a rendezvény
megtarlásához.

- az Országos Mentőszolgálat a 2al4. július 02. napján megtartott helyszíni szemlén nem
jelent meg.

A szewezők ezt tlrdomásul vették, és a szemlét követően a rendezvény napját megelőzően a
szükségesintézkedésekmegtételétvállalták.

A kérelmező megfelel a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
szóló 23/2011 (III. 8.) Kormányrendeletben foglalt feltételeknek, a szakhatóságok is
hozzájárultak a tevékenység végzéséhez, ezért a rendelet 6. § (1) bekezdésére tekintettel,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
CXL ttirvény 7I- 74. §-ai alapjan a rendelkező részben foglaltak szerint határoztarn,



A jogorvoslati zéradékot a 2004. évi CXL. törvény 98. § és 99. § (1) bekezdései alapján
biztosítottam. A fellebbezés illetékét azilletékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2)
bekezdé se szerint határ oztam me g.

Hatáskörömet a2312011. (III. 8.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése, illetékességemet a
2004. évi CXL. törvény 20. § (1) bekezdése és 21. § (1) c. pontja állapítja meg.

Lipót, 2014.július 4.

§-
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veilandics Eszter
jegyző

Hatérozatről értesül:
1.) Proteus Gold Kft. 9233 Lipőr, Fő utca 58.
2.) Mosonmagyarővár Jarási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 9200

Mosonmagyarővár Szent I. u. 3.
3.) Rendőrkapitányság 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 8.

4.) Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság Mosonmagyarővári
Kirendeltsé ge 9200 Mo sonmag y ar őv ár, Alkotmany u. 1 6.

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


