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Ü gyintéző : Kovács Fanni

T ar gy : Zajkíb o c s átás i hatarérték m e gál l ap ítás a
Művészetek Völgye Fesztivál idejére

HATÁROZAT

MŰvészetek VÖlgye Nonprofit. Kft. 8294. Kapolcs, Kossuth u. 35.sz, ( képviseletében,
ÜgYintézésben eljáró : Hegedüs Ágnes ügyvezető ) kéretmére - Kapolcs község Éelterületén,
TaliándÖrÖgd község belterületén megrendezésre kerülő, ,,26. Művészetek Völgye Fesztivál,i
elnevezésű kulturális fesztiválra,2016.július 22.-tő|2016.július 31.-ig *.g..rrd."ésre kerülő
zenés rendezvénYl lZ Üzemi, szabadidős létesítményekre vonatkozó eseli zajkibocsátási
határérték mértékét nappali időszakban (10-23 között) 50 dB-ben, éjjeli időszaúban (23_02
kÖzÖtt) 40 dB-ben állapítom meg.( Ejjeli időszakban 02-ig történő-zajkibocsájtás péntek,
Yombat _ 

naPok11 engedélyezett MŰvészetek Völgye Nonprofit Kft. és Kapolcs község
onkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján.)

Monostorapáti Közös Önkormá nyzati llioutát
8296 MON0STORAPÁTI, PETőFI U. t23. TELEFnN,FAX: 87/435-055 , 535-005,

Hatásterület: Kapolcs község Lrelterülete

Zajforr ás működési helye :

Za,iforr ás működési idei e
nappal
-tól. -ip

éjjeI

-tól. -is
8294 Kapolcs, Jókai u. Panoráma Színpad t0-23 23-0l
8294.Kapolcs, Kossuth u. 18. Momentán Udvar I0-23 23-01
8294.Kapolcs, Dózsa Gy,u.69. Kaláka Versudvar 10-23 23-24
8294.Kapolcs, Kossuth u. 60, Muharay Udvar l0-22
8294.Kapolcs, Kossuth u. 57, Design Terminal l0-23 23-24
8294.Kapolcs, Petőfi u.57. Harcsa Veronika Udvar l0-23 23-0l
8294.Kapolcs, Kossuth u, 14. Folkudvar 10_23 23-02
8294 Kapolcs, Jókai u, 8. Dióda udvar 10-23 23-0l
8294 Kapolcs, Gástya-árok MAO-Hobo Udvar

Hatásterület: Taliándörögd község belterülete

Zajforrás m űködési helye: Zajforrás működési idei e
nappal
-tól. -ip

éjjel
-tól, -is

8295 Taliándörögd Ósök Háza I0-23 23-24
8295 Taliándörögd Kossuth u. 45. Elevenkert l0-23 23-02
A hatarértékek betartásáról, a hatásterületen, Hegedűs Á
Völgye Nonprofit Kft. 8294, Kapolcs, Kossuth u.
képviseletében az ügyintézésben eljáró képviselője, a
elnevezésű rendezvény ideje alatt, a fenti - a rendezvény
köteles gondoskodni.
Felhívom kÖtelezett figyelmét, hogy jelen határozatomban foglaltak be nem tartása esetén eljárási
bírságot fogok kiszabni, melynek összege természetes személy esetén 5.000,- Ft- 500.000,- Ft-ig,
míg jogi személyek esetén 5.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedhet. A bírság egy eljárásban,
ugYanazon kÖtelezettség ismételt megszegése vagy más kötele zettségszegés esetén ismételten is
kiszabható.

gnes ügyvezető , rrrint a Művészetek
35. sz. adőszélma: 24860248-2-19)
,, 26. Művészetek Völgye Fesztivál".
során hasznáIt- területeken mindvégig



aJ

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCru. törvény XIII. számú melléklete
az Egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízugy| hatósági eljarási illetékek 2. a) pon§a
alapján állapítottam meg, mely szerint az elsőfokú hatáxozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke az
alapelj árás illetékének kétszerese, azaz l 0.000 F t.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Kormányrendelet 4.§ (1) bekezdésére alapítom.
Az eljárási bírságról szóló tájékoztatás a Ket. 61.§ (1)- (3) bekezdésein alapul. A rendezőt zajbirság
megfi zetésére a Korm. rendelet 26. § ( 1 )bekezdése alapján kötelezhetem.
A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése, 99. § (1), valamint Korm. rendelet 4. § (2)
bekezdése alapj án biztosítottam.

Ertesülnek ktilön j egyzéken!

Monostorap áti, 201,6. július 1 4.
{"á§u.,,rH)
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