Dunaszerdahely Város területén szolgáltatásnyújtással és áruk értékesítésével
egybekötött kulturális események megrendezésének feltételeire vonatkozó szabályzat
(továbbiakban „Szabályzat“)

I.
(1) Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 4.§ (3)
bekezdés h) pontja és későbbi módosítási értelmében a saját hatáskörében meghatározza
a kulturális események feltételeit a város területén.
(2) Jelen Szabályzat célja, hogy meghatározza a szolgáltatásnyújtással és áruk értékesítésével
egybekötött kulturális események megrendezésének feltételeit (továbbiakban mint
„kulturális események“) Dunaszerdahely Város közterületein, a THERMALPARK DS,
a.s. termálfürdő nyilvános területein, a MUNICIPAL REAL ESTATE Dunajská Streda
s.r.o., nyílt műjégpályája területén, Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő gokart pálya
nyilvános területén (továbbiakban „terület“).
(3) Jelen Szabályzat értelmében kulturális eseménynek minősülnek:
a) koncertek, zenei és táncművészeti előadások
d) fesztiválok és kulturális és művészeti előadások
c) táncmulatság, disco és egyéb események a társasági szórakozás területén
d) artista produkciók, cirkusz és varieté előadások
(4) A szervező az esemény előtt legkésőbb 60 nappal köteles írásban kérelmezni a várostól
jelen Szabályzat I. fejezet (3) pontja szerinti kulturális esemény megrendezéséhez
a közterület használatának engedélyezését.
(5) A kulturális esemény szervezője köteles:
a) biztosítani a köztisztaságot a kulturális esemény helyszínén, annak időtartama alatt
b) a kulturális eseményt úgy irányítani, hogy az ne térjen el a kérelemben meghatározott
céljától
c) biztosítani, hogy a hangfalak irányából a színpadtól számított 200 méter távolságban
a zajszint ne haladja meg a 80 dB
d) a kulturális eseményt a kérelemben meghatározott időpontban rendesen befejezni,
legkésőbb péntek és szombat 02.00 órakor, vasárnaptól csütörtökig pedig 24.00
órakor,
e) biztosítani a kulturális esemény helyszínének takarítását legkésőbb az esemény
befejezésététől számított 2 órán belül és köteles a helyszínt az eredeti állapotba vissza
állítani, ha a kulturális esemény a késő esti órákban fejeződik be, akkor a közterület
kitakarítását legkésőbb a következő nap reggel 08.00 óráig kell elvégezni,
f) biztosítani a vonatkozó szerzői jog, adó, egészségügyi és higiéniai, tűzvédelmi,
biztonsági és egyéb jogi előírások betartását, a felhatalmazott illetékes felügyelő
szervek ellenőrzését, és a külön előírásban meghatározott, a helyszínről terjedő,
megengedett legmagasabb zaj, infrahang és vibráció szint betartását,
g) haladéktalanul értesíteni a várost a kérelemben meghatározott adatokban történt
változásról.
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(6) Az I. fejezet (4) pontja szerinti írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell a szervező
megnevezését és címét (utó- és családi név, vagy cégnév, állandó lakhely vagy székhely,
jogi személy azonosító száma), a kulturális esemény megnevezését és tartalmi leírását,
annak helyszínét és időpontját (esemény kezdete és vége), felelős személyt, aki
a kulturális esemény lefolyásáért felelős.
(7) A szervező az írásbeli kérelemhez a következő mellékleteket csatolja:
- a közrend fenntartásának biztosítása érdekében felsorolja azon személyek nevét, akik
a kulturális esemény ideje alatt a közrend fenntartásáért felelősek, vagy csatolja
a biztonsági szolgálatot ellátó magán céggel kötött a kulturális esemény közrend
fenntartására irányuló szerződést
- a köztisztaság fenntartásának biztosítása érdekében csatolja azon megbízott céggel
kötött szerződést, amely az adott közterület kitakarítására és a kommunális hulladék
elszállítására irányul,
- a közterületek higiéniai feltételei biztosítása érdekében, csatolja a mobil toalettek
üzemeltetésére vonatkozó szerződést, ha a kulturális esemény 2 óránál tovább tart,
egész napos esemény esetében, vagy 3 napos kulturális esemény esetében a szervező
mellékeli a vízzel öblíthető toalettek üzemeltetésére vonatkozó szerződést,
- a vendéglátás területén nyújtott szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében
azon vállalkozók névsorát, amelyek biztosítják a helyszíni fogyasztásra alkalmas áruk
értékesítését,
- a kulturális esemény helyszíni elrendezési tervét, beleértve a színpad és hangfalak
irányát.
(8) A szervező nem köteles jelen Szabályzat I. fejezet (6) pontjában meghatározott
kérelemhez csatolni a (7) pontban meghatározott mellékleteket, ha a kulturális esemény
szervezője vagy társszervezője Dunaszerdahely Város.
(9) Ha a szervező nem teljesíti jelen Szabályzatban meghatározott kulturális esemény
megrendezésére vonatkozó feltételeket, beleértve az I. fejezet (4) pontban meghatározott
határidőket, akkor a város nem engedélyezi a kulturális eseményen az áruk értékesítését és
szolgáltatások nyújtását, és ennek ellenére a szervező köteles betartani a jelen Szabályzat
I. fejezet (5) pontjában meghatározottakat.
(10) A város nem engedélyezi a közterület használatát a kulturális esemény megrendezése
céljából, ha annak külön elbírálás alá eső oka van.
(11) Jelen Szabályzat nem érinti a kulturális esemény szervezőjének egyéb jogi
előírásokból és városi általános érvényű rendeletből fakadó jogait és kötelezettségeit.
(12) A város külön előírás szerint bírságot szabhat ki a szervező részére a kötelezettségei
megszegéséért.
(13) A kulturális esemény felügyeletét a város által a felügyelettel megbízott alkalmazottja
(továbbiakban „felügyelő szerv“) és a városi rendőr látja el.
(14) A város betilthatja az eseményt, ha a szervező a felügyelő szerv vagy a városi rendőr
szóbeli figyelmeztetése ellenére nem tartja be jelen Szabályzat (5) pontjában
meghatározott a kulturális esemény megrendezésére vonatkozó feltételeket.
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(15) A felügyelő szerv az esemény betiltásáról vagy megszakításáról szóló határozat
szóbeli kihirdetésével értesíti a szervezőt. Jelen határozat írásbeli példánya a szervező
részére 3 napon belül kézbesítésre kerül. Az esemény betiltásáról vagy megszakításáról
szóló határozat elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.
(16) Ha a (15) pontban meghatározottak szerint kerül sor a kulturális esemény betiltására,
abban az esetben a szervezőnek nincs joga kártérítést követelni a várostól.

II.
(1) Jelen Szabályzatot Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete a 2016. szeptember 27-ei
ülésén hagyta jóvá.
(2) Jelen Szabályzat 2017. január 1-én lép hatályba, kivéve az I. fejezet (4) pontja, amely
2016. november 1-én lép hatályba.
Dunaszerdahely, 2016.október 7.

JUDr. Hájos Zoltán,
polgármester
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