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Határozat
Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti Kirendeltségének legyzője, Proteus-Gold
Kft. (adószáma: 12730498-2-08) részére 662,663 és 664 hrsz. helyszinen V. Lipóti Kenyér
és Halfesztivál elnevezéssel megrendezendő zenés, táncos rendezvényt engedélyezem.

A zenés, táncos rendezvény időpontja: 2015. július 17. 6:00 - 2015. július 19. 08:00

A zenés, táncos rendezvénfi Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal tipóti
Kirendeltségének Jegyzője által vezetett nyilvántartás adatai szerint Il20I5. nyilvántartási
számon bejegyezem, és a 23l20I1. (III. 8.) Korm. rendelet 2. számű melléklete szerinti
rendezvénltartási engedély kiadás aről szőlő ígazolást kiadom.

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

- A Mosonmagyaróvár Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a helyszínen
felvett 31,6-7l2015.DilI. számú jegyzőkönyvbe foglaltan az alábbi feltételekkel
hozzájárrultz

l, Hulladékg,,űjtő edények rendszeres ürítéséről és a hulladék elszáll[tásáról gondoskodni kell
a rendezvény telies időtartalma alatt.

2. Megfelelő számú illemhelyet kell biztosítani, az illemhelyek folyamatos takarításáról
gondoskodni kell.

3. A vendégek részére inglenesen biztosítani kell a korlátlan ivóvízhez jutást.
4, Az egészségügli kOnyvvel rendelkező személyzet részére kizáróIagos használatú illemhelyet

kell b izto sítani ké zmo s ás i l ehetős é ggel.
5. Az egészségügli biztosítás, jogszabályban előírtfeltételeit biztosítani kell a mentésről szóló
5/2006.(II.7) Eü. M. rendelet alapján, gyalogőrség igénybevételével és elsősegély nyújtóhely
biztosításával.

- a Mosonmagyaróvár Városi Rendőrkapitányság a helyszínen felvett 316-7|2015./XII.
számú jegyzőkönyvbe foglaltan az a|ábbi feltételekkel járult hozzá a rendezvény
megtartásához:

]. A rendőrség részéről eg,léb észrevétel nincs.

- a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság Mosonmagyaróvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a 35840998-212015.ált. számú szakhatósági
állásfo glalásba fo gla|tan az alábbi feltételekkel hozzájáru|tz

]. A tűzvédelmi szabályok betartását, felelősök megnevezésével az érintetteknek oktatni kell,
az oktatási jeg,lzőkönyvet szakhatóságom részére 20l5. július l7-ig be kell mutatni.



Altatározat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalhoz (902I Győr, Árpád ilt 28-32.) címzett fellebbezésnek van helye. Az
5000,- Ft azaz ötezer forint illetékköteles fellebbezést Darnózseli Közös Önkormányzati
Hivatal Lipóti Kirendeltségének Jegyzőjéhez (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 jogszabáIyban előírt
dokumentumokat, a közölte a kérelem elbíráláshoz sziikséges adatokat.

Az eljénás során 2015. június 22. napján a szakhatóságok bevonásával helyszíni szemlét
tartottam. A szemlén a meghívottak közül megjelent: a Mosonmagyarővár Jarási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete, a Mosonmagyarővári Városi Rendőrkapitányság, valamint a
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrőfavédelmi Igazgatőság Mosonmagyarővátri
Katasztrőfavédelmi Kirendeltsége, továbbá a rendezv ény kérelmezőj e.

A szakhatóságok állásfoglalásanak indokolása:

- a Mosonmagyarővár Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a 2015. jinius 22.
napján megtartott helyszíni szemlén készült jegyzőkönlvben nyilatkozott, és a rendelkező
részben leírt feltételekkel járult hozzá a rendezvény megtartásáú:roz.

- Mosonmagyarőváti Városi Rendőrkapitánysága a 2015. június 22. napján megtartott
helyszíni szemlén készült jegyzőkönyvben nyilatkozott, és további feltételek kikötése nélkül
ho zzájárult a r endezv ény me gtart ásához.

- a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasárófavédelmi lgazgatőság Mosonmagyarővári
Katasztrőfavédelmi Kirendeltsége a2015.június 22. napjan kelt 35840998-212015,ált. számú
szakhatósági állásfoglalásban nyilatkozott, és a rendelkező részben leírt feltételekkel járult
hozzá a rendezvény megtart ásáltoz.

- az Orczágos Mentőszolgálat a2015. június 22. napján megtartott helyszíni szemlén nem
jelent meg, szakhatósági állásfoglalást hatóságomnál nem nyújtott be.

A szewezők eá tudomásul vették, és a szemlét követően a rendezvény napját megelőzően a
sziikséges intézkedések megtételét vállalták.

A kérelmező megfelel a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
szőlő 23l20I1.(III.8.) Kormányrendeletben foglalt feltételeknek, a szahÁatóságok is
hozzájárultak a tevékenység végzéséhez, ezérl a rendelet 6. § (1) bekezdésére tekintettel,
valamint a közígazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
CXL törvény 7I- 74. §-ai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A jogorvoslati záradékot a 2004. évi CXL. törvény 98. § és 99. § (1) bekezdései alapján
biztosítottam. A fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2)
bekezdése szerint hattíroztam meg.



Hatáskörömet a 2312011. (III. 8.) Kormanyrendelet 3. §
2004. évi CXL. törvény 20. § (1) bekezdése és2I. § (1) c.

Lipót, 2015.június 24.

(3) bekezdése, illetékességemet
pontja állapítja meg.

Határozatról értesül:
1.) Proteus Gold Kft. 9233 Lipőt Fő utca 58.
2.) Mosonmagyarővát Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 9200

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

4.) Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrőfavédelmi Igazgatőság Mosonmagyaúvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltsé g 9200 Mosonmag y ar őv ár, Alkotmány u. 1 6.
Országos Mentő szol g álat 9200 Mosonmagy ar őv étr, C saba utca 1 /B.
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