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Ellenőrzési jelentés 
a zenés, táncos rendezvények 2020. évi ellenőrzéséről 

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdése értelmében a hatóság          

- az építésügyi és az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság kivételével - egy éven belül legalább 

egyszer köteles a rendszeres rendezvények helyszínét ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem 

tartanak zenés, táncos rendezvényt. 

 

A Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében a rendszeres rendezvény helyszínén a zenés, 

táncos rendezvények időpontjában egy éven belül - az építésügyi és az élelmiszerlánc -

biztonsági hatóság, valamint a munkaügyi és munkavédelmi hatóság kivételével - minden 

hatóság köteles legalább két ellenőrzést végezni.  

 

A Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés értelmében az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség 

szerint ellenőrzi. A hatósági ellenőrzések koordinálását a jegyző végzi. 

 

A Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése szerint a jegyző az ellenőrzési tervben foglaltak, valamint 

az ellenőrzési tervben nem szereplő, azonban az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági 

ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről a következő ellenőrzési időszak 

lezárása előtt ellenőrzési jelentést készít. 

 

A Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2020. évi ellenőrzési 

ütemtervet Pápa város honlapján közzétettük. 

 

Az ellenőrzéseket az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságokkal kívántuk lefolytatni 

az alábbi szempontok alapján: 

 

A tervezett ellenőrzés szempontjai:  

Az ellenőrzést végző hatóságok vizsgálják, hogy a rendezvény szervezői a rendezvények 

engedélyezését követően betartják-e a rájuk vonatkozó jogszabályokban és a megadott 

engedélyekben meghatározott feltételeket.  

Főbb szempontok: 

- a Korm. rendeletben foglaltak betartása,  

- biztonsági-, 

- tűzvédelmi-, 

- közegészségügyi-, higiéniai-, 

- környezetvédelmi jogszabályokban meghatározott feltételek vizsgálata. 

 

A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján 2020. évben 3 rendezvénytartási engedélyt adtunk 

ki, melyből 2 rendezvény elmaradt.                                                     

2020. év márciusától a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel zenés, 

táncos rendezvényt nem tartottak, ezért ellenőrzés nem volt. 

 

Pápa, 2020. december 2. 

 

        Dr. Nagy Krisztina 

                   jegyző 


