
K Ö Z L E M É N Y  
 

„Városrészi Nap 2018.”  

szabadtéri rendezvény 

zajkibocsátási engedélyéről 

 

 

Az eljárást lefolytató hatóság: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője, 

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Tel: 25/544-187 

Ügyiratszám: 21670-4/2018. 

 

Tárgy: A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Non-Profit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A), 

az általa Dunaújváros, Március 15. tér közterületen - 2018. szeptember 2. napján megrendezésre 

kerülő „Városrészi Nap 2018.” szabadtéri rendezvény részére zajkibocsátási engedélyt kért a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 23/2015. (IX. 18.) 

önkormányzati rendelete alapján. Hatóságunk 21670-2/2018. számon meghozta döntését: 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 

702/2018. (VIII.1.) PM határozata 

a „Városrészi Nap 2018.” közterületi rendezvény zajkibocsátási engedélyéről 

 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésétől kapott átruházott hatáskörben eljárva a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Non-Profit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) kérelmének megfelelően hozzájárulok ahhoz, hogy 2018. 

szeptember 2. napján, Dunaújvárosban, a Március 15. tér közterületen a „Városrészi Nap 2018.” szabadtéri 

rendezvény megtartása céljából zajkibocsátást/hangosítást használjon az alábbiak szerint: 

 
1.0 Dunaújváros, Március 15. tér közterületen:  

 
1.1 2018. szeptember 2. 

08
00 

 órától - 20
00

 óráig 

 
2.0 A kiadott zajkibocsátási engedély kizárólag az 1.0 pontban megjelölt időpontra és helyszínre, valamint a 21670/2018. 

számú kérelemben feltüntetett rendezvény zajkeltő gépi berendezéseinek üzemeltetésére érvényes és betartása 
kötelező. 
 

3.0 A rendezvény megtartása során a tevékenységet, valamint a terület pontos megválasztását úgy kell 
szervezni, a zajkeltő berendezések tájolását úgy kell megoldani, hogy azok ne a legközelebbi lakóépület 
irányába essenek, illetve olyan mérsékelt hangerőt kell alkalmazni, mely nem zavarja a lakosság nyugalmát. 

 
4.0 A közterületen megtartott rendezvények terület-használata csak a Polgármester külön határozatában foglaltak 

szerint történhet, mellyel kapcsolatban Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztálya tud felvilágosítást adni. 
 

5.0 Az engedélyesnek a tevékenységtől függő egyéb engedélyekkel rendelkeznie kell. 
 

6.0 Jelen határozatba foglaltak be nem tartása 1.000.000,-Ft-ig terjedő eljárási bírság kivetését vonja maga után. 
 

7.0 Az eljárás illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján állapítottam meg, melynek összege a hivatkozott 
jogszabály 29. §. (4) bekezdés mellékletének XIII. fejezete szerint: 5000,- Ft. A kérelmező az eljárás illetékét lerótta. 

 
Ha engedélyes az engedélytől el akar térni, erre hatóságomtól új engedélyt, illetőleg annak módosítását kell kérnie. 
 
A kifüggesztett határozatom ellen a hatásterületen belül érintett ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, jogszerű használói a 
közlést követő naptól számított 15 napon belül Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűléséhez (2401 Dunaújváros, 
Városháza tér 1.) címzett, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztályához (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) benyújtott - 10.000,- Ft illetékkel ellátott - 
fellebbezéssel élhetnek.  
 



A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő 
lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. 
 

 

Szabadtéri közterületi rendezvények hangosítását (saját hatáskörben) Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 

szabályozza. A helyi rendelet 4. § (8) pontja szerint a város szempontjából jelentős rendezvények 

időkorlátozását egyedi elbírálás alapján kell megállapítani. A helyi rendelet 4. § (3) pontja alapján a 

közterületi rendezvényt - kérelem alapján - a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 

határozatban engedélyezi. 

Vélelmezett hatásterület: elsősorban Dunaújváros, Március 15. tér, Tavasz utca, Szabadság utca, 

Alkotás utca, Fáklya utca, Hajnal utca alatti ingatlanok. 

Iratbetekintés: A határozat a hatásterületen belüli érintettek ingatlanok bejegyzett tulajdonosai, 

jogszerű használói számára megtekinthető Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalának Főépítészi, 

Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán, IX emelet, 910. iroda. ügyfélfogadási idejében (hétfőn, 

szerdán: 8-16, pénteken: 8-12 óra között), illetve a 25/544-187 telefonszámon előzetesen egyeztetett 

időpont alapján. 

 

Jogorvoslat: Határozatom ellen a vélelmezett hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok bejegyzett 

tulajdonosai, jogszerű használói a közlést követő naptól számított 15 napon belül Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Közgyűléséhez (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) címzett, Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi 

Osztályához (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) 2 példányban benyújtott, 10.000,-Ft illetékkel 

ellátott, fellebbezéssel élhetnek. 

 

A hirdetmény közzétételének időpontja:  2018. augusztus 2. 

 

Intézkedésem jogalapja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 89. § (1) - 

(4) bekezdései. 

 

 

Dunaújváros, 2018. augusztus 1. 

 

 

Dr. Sürü Renáta jegyző 

nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó 

környezetvédelmi vezető-főtanácsos 


