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HATÁROZAT

Bátáért Egyesület (székhely: 7149 Báta, Fő u. 306., képviseli: Viliminé dr. Kápolnás Mária
elnök) részére az általa a Báta, Nagy-sziget területén (hrsz: 0275) 2011. július 2-án tartandó
Keszeg-fesztivál elnevezésű szabadtéri zenés, táncos rendezvényre azzal a feltétellel, hogy az
eljárásban közreműködő hatóságok előírásait betartja
rendezvénytartási engedélyt adok.
Az eljárásban szakhatóságként közreműködött:
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Szekszárdi, Bonyhádi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete, amely az alábbi kikötésekkel járult hozzá a rendezvény
megtartásához:
• Mivel egy ideiglenes/eddig nem használt 12 csapos állással rendelkező építményre
(kézmosó/vízvételi hely) fognak rácsatlakozni a sportöltöző meglévő csővezetékéről a
szolgáltatott víz minőségét be kell vizsgáltatni, egyben a rákötött, szolgáltatott víz
minőségére, használatára vonatkozó adatokat/előírásokat a főszervezőnek kötelessége
rögzíteni és minden vízszolgáltatást igénybevevőnek elolvasás/értelmezés céljából jól
látható helyre a helyszínen kihelyezni.
• A rendezvény kezdetéig el kell végezni a sportpálya épületében lévő szociális blokkok
tisztító meszelését, fertőtlenítő hatású takarítását.
• A rendezvény kezdetétől folyamatosan biztosítani kell a kézmosáshoz a kézmosó
szaniternél a szappant, kéztörlőt.
• Vízminta vétele és annak bevizsgálása szükséges.
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, amely kikötés nélkül hozzájárult
a rendezvény megszervezéséhez.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága, amely az alábbi
kikötésekkel járult hozzá a rendezvény megtartásához:
• A rendezvényen legfeljebb 3000 fő vehet részt.
• A közlekedési és menekülési utak teljes szélességét a rendezvény ideje alatt
mindenkor biztosítani kell, azokat eltorlaszolni, lezárni tilos.
• A rendezvény alatti (gázzal, vagy fával történő) sütés-főzés alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenységnek minősül, melyet előzetesen írásban meghatározott
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feltételek alapján szabad végezni. E feltételeket a rendezvény szervezője határozza
meg.
o A sütés-főzéshez csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú
gázberendezést szabad használni. Erről minden résztvevő saját, büntetőjogi
felelősségének tudatában nyilatkozzon, vagy gázszerelővel nyilatkoztasson.
o Ha a sütés-főzés szilárd tüzeléssel (fával) történik, akkor a tűzgyújtáshoz csak
engedélyezett begyújtó folyadék használható. A tüzet, ha nincs rá szükség,
vagy veszély esetén (pl.: viharos erejű szél) azonnal el kell oltani, melyhez
tűzrakó helyenként 1 db legalább 10 l-es, vízzel telt vödröt kell elhelyezni
(erről vagy a rendezvény szervezője, vagy a rendezvényen részt vevőknek kell
gondoskodniuk). A rendezvény befejezésekor a tüzeket gondosan el kell
oltani, a keletkezett hamut égési anyagmaradványokat – minden más
hulladéktól külön – nem éghető anyagú fedéllel ellátott edénybe kell gyűjteni
(erről a rendezvény szervezőjének kell gondoskodnia).
• A rendezvény ideje alatt jól látható helyen, legalább 4 db, érvényes felülvizsgálattal
rendelkező 6 kg-os ABC tűzosztályú kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
• A rendezvényen ideiglenesen kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a
vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről írásban nyilatkoznia kell a
szerelést végzőnek.
• A rendezvény szervezőjének (a tűzvédelmi megbízott segítségével) gondoskodnia kell
a biztonsági tervben meghatározott előírások betartásáról, továbbá arról, hogy a
rendezvényt biztosító szolgálat emberei a tevékenységük megkezdése előtt a
rendezvény tűzvédelmi előírásait megismerjék. (Értendő ez alatt: tűzriadó terv, a
rendezvény speciális tűzvédelmi előírásai, tűz esetén teendők, tűzjelzés, fali
tűzcsapok, kézi tűzoltó készülékek helye, használata, áramtalanítás helye, stb.) Erről
jegyzőkönyvet kell felvenni és azt csatolni kell a meglévő iratokhoz.
• A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok
mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.
Felhívom a figyelmét, hogy zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély
birtokában tartható. Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység
végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további feltételek
teljesítése alól. Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat
haladéktalanul köteles bejelenteni hatóságomnak.
Tájékoztatom továbbá, hogy a zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben
meghatározott előírások betartásáért, a biztonsági tervnek és tűzriadó tervnek a rendezvény
helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint
az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért.
Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz
címzett, de hatóságomnál benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetékköteles,
melyet 5000 Ft értékű illetékbélyegen a fellebbezési kérelem előterjesztésekor kell leróni.
Indokolás
Bátáért Egyesület (székhely: 7149 Báta, Fő u. 306., képviseli: Viliminé dr. Kápolnás Mária
elnök) kérelmet nyújtott be Báta Község Jegyzőjéhez az általa a Báta, Nagy-sziget területén
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(hrsz: 0275) 2011. július 2-án tartandó Keszeg-fesztivál elnevezésű szabadtéri zenés, táncos
rendezvény engedélyezése tárgyában.
A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek a
zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előírásainak. Kérelmező a 2200 Ft illetéket –
hiánypótlási felszólításra – lerótta.
Az eljárás során 2011. június 14-én a szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét tartottam. A
szemlén megjelent a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselője,
és nyilatkozott arról, hogy a hatóság kikötés nélkül hozzájárul a rendezvény
megszervezéséhez. A helyszíni szemlén részt vett továbbá az Országos Mentőszolgálat
képviselője is, aki a rendezvény megtartásával kapcsolatban kifogást nem emelt.
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Szekszárdi, Bonyhádi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete jelezte, hogy későbbi időpontban tekinti meg a helyszínt
és állásfoglalását 2011. június 23-án küldte meg az alábbi tartalommal:
• Mivel egy ideiglenes/eddig nem használt 12 csapos állással rendelkező építményre
(kézmosó/vízvételi hely) fognak rácsatlakozni a sportöltöző meglévő csővezetékéről a
szolgáltatott víz minőségét be kell vizsgáltatni, egyben a rákötött, szolgáltatott víz
minőségére, használatára vonatkozó adatokat/előírásokat a főszervezőnek kötelessége
rögzíteni és minden vízszolgáltatást igénybevevőnek elolvasás/értelmezés céljából jól
látható helyre a helyszínen kihelyezni.
• A rendezvény kezdetéig el kell végezni a sportpálya épületében lévő szociális blokkok
tisztító meszelését, fertőtlenítő hatású takarítását.
• A rendezvény kezdetétől folyamatosan biztosítani kell a kézmosáshoz a kézmosó
szaniternél a szappant, kéztörlőt.
• Vízminta vétele és annak bevizsgálása szükséges.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága szintén jelezte, hogy
későbbi időpontban tekinti meg a helyszínt és állásfoglalását 2011. június 27-én küldte meg
az alábbi tartalommal:
• A rendezvényen legfeljebb 3000 fő vehet részt.
• A közlekedési és menekülési utak teljes szélességét a rendezvény ideje alatt
mindenkor biztosítani kell, azokat eltorlaszolni, lezárni tilos.
• A rendezvény alatti (gázzal, vagy fával történő) sütés-főzés alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenységnek minősül, melyet előzetesen írásban meghatározott
feltételek alapján szabad végezni. E feltételeket a rendezvény szervezője határozza
meg.
o A sütés-főzéshez csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú
gázberendezést szabad használni. Erről minden résztvevő saját, büntetőjogi
felelősségének tudatában nyilatkozzon, vagy gázszerelővel nyilatkoztasson.
o Ha a sütés-főzés szilárd tüzeléssel (fával) történik, akkor a tűzgyújtáshoz csak
engedélyezett begyújtó folyadék használható. A tüzet, ha nincs rá szükség,
vagy veszély esetén (pl.: viharos erejű szél) azonnal el kell oltani, melyhez
tűzrakó helyenként 1 db legalább 10 l-es, vízzel telt vödröt kell elhelyezni
(erről vagy a rendezvény szervezője, vagy a rendezvényen részt vevőknek kell
gondoskodniuk). A rendezvény befejezésekor a tüzeket gondosan el kell
oltani, a keletkezett hamut égési anyagmaradványokat – minden más
hulladéktól külön – nem éghető anyagú fedéllel ellátott edénybe kell gyűjteni
(erről a rendezvény szervezőjének kell gondoskodnia).
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• A rendezvény ideje alatt jól látható helyen, legalább 4 db, érvényes felülvizsgálattal
rendelkező 6 kg-os ABC tűzosztályú kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
• A rendezvényen ideiglenesen kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a
vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről írásban nyilatkoznia kell a
szerelést végzőnek.
• A rendezvény szervezőjének (a tűzvédelmi megbízott segítségével) gondoskodnia kell
a biztonsági tervben meghatározott előírások betartásáról, továbbá arról, hogy a
rendezvényt biztosító szolgálat emberei a tevékenységük megkezdése előtt a
rendezvény tűzvédelmi előírásait megismerjék. (Értendő ez alatt: tűzriadó terv, a
rendezvény speciális tűzvédelmi előírásai, tűz esetén teendők, tűzjelzés, fali
tűzcsapok, kézi tűzoltó készülékek helye, használata, áramtalanítás helye, stb.) Erről
jegyzőkönyvet kell felvenni és azt csatolni kell a meglévő iratokhoz.
• A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok
mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.
Szekszárdi Rendőrkapitányság Bátaszéki Rendőrörs részére a helyszíni szemléről szóló
értesítés kézbesítésre került, azonban a helyszíni szemlén nem vett részt.
A fellebbezés lehetőségéről szóló tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) és 99.§ (1) bekezdése alapján adtam
meg.
Az elsőfokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. tv. (a továbbiakban: Itv.) 29.§ (2) bekezdése állapítja meg. Az illetékfizetés
módjáról az Itv. 73.§ (1) bekezdése alapján rendelkeztem.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Határozatomat a R. 6.§ (1)
bekezdése alapján adtam ki.

Báta, 2011. június 27.

Dr. Bonnyai Réka
jegyző

Határozatról értesül:
- Kérelmező
- Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Szekszárdi,
Bonyhádi Kistérségi Népegészségügyi Intézete
- Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
- Szekszárdi Rendőrkapitányság Bátaszéki Rendőrörs
- Tm-i Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
- Tm-i Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási szerve
- Irattár
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