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Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása

HAT Á R O ZAT
A Szegedi Sport és Fürdők Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.), mint üzemeltető kérelme
alapján a „Run For Night futóverseny” elnevezésű közterületi rendezvény megtartása érdekében
(helyszín:6726 Szeged, Erzsébet liget) az alábbi
zajkibocsátási határértéket állapítom meg:
A szabadidős zajforrás időpontja: 2022. augusztus 06-07. között
Hangtechnika:
Dynacord Xa5 5,2 KW típusú színpadi hangrendszer
A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő zajtól védendő épületek:
Ingatlan
helyrajzi
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Házszám
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A zajforrások működéséből eredő környezeti zajterhelés mértéke nem lépheti túl a zajtól
védendő ingatlanok homlokzata előtt 2 méterre nappal (6:00-22:00 óra között) az 55 dB, éjjel
(22:00-06:00 óra között) a 45 dB határértéket.
Előírások:
1. A „Run For Night futóverseny” elnevezésű rendezvény csak a kérelemhez csatolt akusztikai
szakértői véleményben rögzített technológiai és üzemi jellemzők betartásával üzemelhet.
2. A határozatban foglaltaktól eltérő üzemeltetés, vagy a zajkibocsátási határértékek túllépése
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.
3. Az üzemeltető csak a zajkibocsátási határértéket megállapító határozat véglegessé válása után
kezdheti el zajjal járó tevékenységét.
4. A közterületen megtartott alkalmi rendezvény hangosító berendezései nappal 8:00 –
éjjel 24:00 óra között üzemeltethetőek.
Felhívom az üzemeltető figyelmét arra, hogy a hozzájárulásom nem mentesít egyéb hatósági
engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
E határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon
belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni 5.000 Ft illeték megfizetése mellett. Az illetéket
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyéb közigazgatási eljárási illetékszámlája (1206700800102705-09600004) javára kell megfizetni. A fellebbezést a képviselő-testület (Szeged Megyei Jogú
Város Közgyűlése), mint másodfokú hatóság bírálja el. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre
vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül
adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben
csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt
tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
Ha hatóság döntése ellen nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt, akkor a döntés véglegessé
válik.
INDOKOLÁS
A Szegedi Sport és Fürdők Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.), mint üzemeltető, a „Run For
Night futóverseny” elnevezésű, 6726 Szeged, Erzsébet liget helyszínen 2022. augusztus 06-07.
napján megrendezésre kerülő rendezvény zajforrásai zajkibocsátási határértékének megállapítására
vonatkozó kérelmet nyújtott be hatóságomhoz. A kérelemhez csatolta a Lengyel György zaj- és
rezgéscsökkentési szakmérnök által készített, „Akusztikai szakértői vélemény a Run For Night
futóverseny (Szeged, Erzsébet liget) várható környezeti zajterheléséről” című, 2022. július
hónapban kelt, 043-K/2022. törzsszámú szakvéleményt.
A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján közterületen megtartott alkalmi rendezvény hangosító
berendezése csak végleges zajkibocsátási határértéket megállapító határozat birtokában
üzemeltethető. A (2) bekezdés szerint a közterületen megtartott alkalmi rendezvény szervezője a
rendezvény tervezett időpontja előtt 60 nappal köteles az engedélyt megkérni.
A védendő ingatlanok területi besorolása az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH

közlemény és Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.)
önkormányzati rendelet alapján történt.
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős
zajforrás zajkibocsátási határértékét az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás
hatásterületére kell megállapítani.
A zajkibocsátási határértéket a fentiek figyelembevételével, valamint a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
2. §-a és 1. számú melléklete alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg.
Jelen határozatban meghatározott zajkibocsátási határértékek túllépése esetén az üzemeltető
közigazgatási bírsággal sújtható a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 27/2016. (XI. 16.)
önkormányzati rendelet 6/A. § (1) bekezdése alapján.
A közterületen megtartott alkalmi rendezvény hangosító berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó
rendelkezést a Rendelet 5. § (6) bekezdése alapján állapítottam meg, amely az alábbiakat tartalmazza:
„A közterületen megtartott alkalmi rendezvény hangosító berendezései nappal 8:00 – éjjel 24:00 óra
között üzemeltethetőek.”
E határozat a fentiekben idézett jogszabályhelyeken, valamint az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. §-ában foglaltakon alapul.
Hatóságom hatáskörét a Rendelet 5. § (1) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdés a)
pontja állapítja meg.
Jelen eljárásban eljárási költség nem merült fel, így a költségek viseléséről szóló döntést mellőztem.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése
alapján a fellebbezést a képviselő-testület bírálja el.
A fellebbezésnek az Ákr. 118. §-a és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése
szerint történő előterjesztéséről a rendelkező részben foglaltak szerint adtam tájékoztatást.
A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. §-a rendelkezik.
Szeged, 2022. július 29.
Dr. Martonosi Éva
jegyző felhatalmazása alapján:

Dr. Szikszay Adrienn
irodavezető
Városüzemeltetési Iroda
A határozatról értesítést kap:
1. Szegedi Sport és Fürdők Kft. – cégkapu
2. Igazgatási Iroda – helyben – Hirdetményi közlés
3. Jegyzői Iroda- Informatikai Osztály – helpdesk@szeged.eu, scan – Hirdetményi közlés
honlapon
4. Szegedi Rendőrkapitányság (6721 Szeged, Párizsi krt. 16-22.)
5. Irattár

