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HATÁROZAT

Szűcs Lajos Jászboldogháza Község Polgármestere
engedélyezem

Jászboldogháza belterületen a Dozsa Gy. utca, a Virág utca es a Vasút utca által határolt
közterület rész használatát és lezárását

Kerekes Zsuzsanna részére (5144 Jászboldogháza, Szegfű u. 19. által üzemeltetett „Kondi
Büfé”-kerthelyiségében 5144 Jászboldogháza, Vasút u. 14. szám)

2020. augusztus 29-én szombaton 18.00 óra es 2020. augusztus 30-án-vasárnap 05.00 óra
között rendezvény szervezése céljából.

Felhívom a figyelmet aria, hogy az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet
az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja.

Jelen közterület használati hozzájárulás feltételei:
1. A közterületek használatáról szóló 2/2019. (11.12.) Onkormányzati rendelet alapján a

jogosult köteles a közterület használatáért 25.000.-Ft közterület használati díjat
Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számla (69500194-11026747-00000000)
javára befizetni a rendezvény megkezdéséig.

2. A környezeti zaj- es rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII. 3.)
KvVM—EüM együttes rendelet 1. mellékletének 1. pontjában foglalt zajterhelési
határértékeket köteles betartani.

3. Az engedélyes köteles betartani a koronavírus járvánnyal kapcsolatos hatályos
jogszabályokat, rendelkezéseket, melyek betartásáért teljes felelősséggel tartozik.

A lakók egészséghez és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében a rendezvényt úgy kell
megtartani, hogy lakossági panasz a zajterhelés miatt ne merüljön fel. Amennyiben a
határértékek be nem tartása miatt lakossági panasz bejelentés történik, a következőkben nem
kerülhet sor engedély kiadására, illetve az üzlet nyitva tartásának korlátozására kerülhet sor.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni
Jászboldogháza Község Polgármesterénél 5000.-Ft illeték megfizetése mellett.

Indokolás:

Kerekes Zsuzsanna közterület használatára kért engedélyt rendezvény szervezésének céljából
Jászboldogháza belterületén a Dózsa Gy. utca, a Virág utca és a Vasút utca által határolt
közterületre vonatkozóan.

Megállapítottam, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges bejelentési kötelezettségének
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eleget tett az I. fokú kereskedelmi hatóságnál, Jászboldogháza község Jegyzőjénél.
Az engedélyt Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek
használatáról szóló 10/2004. (IX.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
önkormányzati rendelet) 4.* (2) bekezdés f) pontjában foglalt tevékenység céljából adom ki.

Az engedély visszavonására vonatkozó figyelmeztetést az önkormányzati rendelet 11 .~ a
alapján tettem meg.

Döntésemet az általái~os közigazgatási rendtarásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 16. *-a alapján hoztam. A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást az Akr.
112. * és I 16.* alapján adtam.

A fellebbezés esetén fizetendő illetékről az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény
29.* (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Jászboldogháza, 2020. augusztus 26.
Lv

po1gármeste~


