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Ügyiratszám: VP01-I/0975-3/2017.
Ügyintéző: Bereczkiné Papp Krisztina

Tárgy: „Bakonyi Vágta” zenés-táncos
rendezvény engedélyezési ügyében
értesítés az eljárás megindításáról

HIRDETMÉNY
I.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdés alapján értesítem a hatásterületen élő ügyfeleket, a 15. §
(5) bekezdésében meghatározott szervezeteket, továbbá az érintett területtel közvetlenül szomszédos, a területtel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, hogy
a Budatava 2000 Kft. (Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em., Cégjegyzék száma: 01-09-999898, adószám: 13681153-2-41, képviseli: Osváth Kálmán ügyvezető) által szervezett „Bakonyi Vágta” elnevezésű zenés-táncos rendezvényének engedélyezése ügyében hatóságom előtt eljárás indult.
- az ügy tárgya: „Bakonyi Vágta” zenés-táncos rendezvény engedélyezési ügye
- iktatási száma: VP01-I/0975/2017
- az eljárás megindításának napja: 2017. július 28.
- az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: a kérelem beérkezését követő naptól számított
20 nap
- az ügyintéző neve: Bereczkiné Papp Krisztina
- tel: 88/593-702
- vélelmezett hatásterület: Zirc, Tündérmajor településrész
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:
A Ket. 33. § (3) bekezdése alapján:
„a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének
időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
i) a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,
j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
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k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.”
Iratokba való betekintés lehetősége: Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás
során keletkezett iratba. Ez a jog akkor is megilleti az ügyfelet, ha korábban nem vett részt az eljárásban.
Nem lehet betekinteni
„a) a döntés tervezetébe,
b) az olyan iratba, amelyből következtetés vonható le annak a személynek a kilétére, akire vonatkozóan a hatóság a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zárt kezelését rendelte el,
c) felhasználói vagy megismerési engedély hiányában a minősített adatot tartalmazó iratba,
d) az egyéb védett adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény
kizárja, vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadályozza az iratbetekintésre jogosult személyt törvényben biztosított jogai gyakorlásában.”
Nyilatkozattétel lehetősége: Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság
az ügyfelet a kérelmére indult eljárásban nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha az ügyfél a kérelmére
indult eljárásban a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszüntetheti.
II.
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a „Bakonyi Vágta” zenés-táncos rendezvény engedélyezési ügyben a Ket. 80. § (3) bekezdés alapján hirdetményi úton közli a rendezvény hatásterületén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosával és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű
használójával, így különösen az érintett területekkel közvetlenül szomszédos, a területtel közös
határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal (az ingatlanok tulajdonosaival, használóival), mint érintett ügyfelekkel, hogy a Budatava 2000 Kft. kérelmezőnek a Zirc,
0174/32 hrsz., 0174/36 hrsz., 0174/38 hrsz., 0174/39 hrsz. és a 0174/40 hrsz. megosztásából kialakult 0174/53 hrsz. és 0174/54 hrsz. sz. alatti területeken megtartandó „Bakonyi Vágta” elnevezésű zenés, táncos rendezvény rendezvénytartási engedélyének kiadása ügyében 2017.
augusztus 9.-én (szerda) 10.00 órai kezdettel a rendezvény helyszínén az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét tart.
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 5. § (3) bekezdése értelmében felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza.
A Korm. rendelet nem határozza meg az eljárásba bevonandó ügyfelek körét, vagy a hatásterület
határait, ezért a Ket. 29. § (6) bekezdés és a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján az értesítés megindítását és a szakhatóságokkal történő közös helyszíni szemlére vonatkozó tájékoztatást hirdetményi
úton közöltem.
Zirc, 2017. augusztus 1.
Sümegi Attila jegyző
nevében és megbízásából

Bereczkiné Papp Krisztina
igazgatási osztályvezető

