
 

 

Szám: 111/144-13/2010.    Tárgy:  Az ISA 2000 Bt. által üzemeltetett  
Elıadó: dr. Kuji Eszter                                               „Indul a bakterház” Sörözı (Isaszeg, 
� (28) 529-241                                                   Kossuth L. u. 113.) zajkibocsátási ha- 
                                                                                    tárértékének megállapítása 
        Melléklet: 111/144-12/2010. számú határozat 
 

 

 

H i r d e t m é n y  
 
 

Tájékoztatom az Isaszeg, Kossuth Lajos utca 113. szám alatt mőködı „Indul a 

bakterház” Sörözı, mint szabadidıs létesítmény hatásterületén élıket (a hatásterületen 
lévı ingatlan tulajdonosát és azt, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezték), hogy 2010. augusztus 12. napján, 111/144-12/2010. számon 

Gödöllı Város Jegyzıje határozatot hozott az ISA 2000 Bt. által üzemeltetett „Indul a 

bakterház” Sörözı zajkibocsátási határértékének megállapítása tárgyában. A határozat 
ellen a kézhezvételtıl számított 10 munkanapon belül a Közép-Duna-Völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséghez (1072 Budapest, 
Nagydiófa u. 10-12.) címzett, de hatóságomnál benyújtandó, 15.000,- Ft értékő 
illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.  
 
 
Az eljárás Isaszeg Város Önkormányzat Jegyzıjének megkeresésére indult, melyhez Isaszeg 
Jegyzıje mellékletként csatolta a vendéglátó üzlet ellen hozzá beérkezett lakossági panaszt. A 
lakossági panasz kivizsgálása során megállapításra került, hogy az ISA 2000 Bt. által 
üzemeltetett, fenti vendéglátó üzlet nem rendelkezik zajkibocsátási határértéket megállapító 
jogerıs hatósági határozattal, ezért Gödöllı Város Jegyzıje hivatalból eljárást indított az 
„Indul a bakterház” Sörözı zajkibocsátási határértékének megállapítása tárgyában. Az eljárás 
keretében Gödöllı Város Jegyzıje az üzemeltetıt megfelelı határidı megjelölésével 
határozatban adatszolgáltatásra szólította fel. Az üzemeltetı az adatszolgáltatást teljesítette és 
annak figyelembe vételével került sor az „Indul a bakterház” Sörözı, mint szabadidıs 
létesítmény hatásterületére vonatkozóan a zajkibocsátási határérték hatósági határozatban 
történı megállapítására.  
 
 

Az „Indul a bakterház” Sörözı vélelmezett hatásterülete a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése 
alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan (Isaszeg, Kossuth Lajos u. 
113.; Isaszeg, Belterület 1506 hrsz.) és annak határától számított 100 méteres távolságon 

belüli terület. 
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Tájékoztatom a zajforrás hatásterületén élıket, hogy Gödöllı Város Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Irodájának 317. számú hivatali helyiségében, ügyfélfogadási idıben  
 
     Hétfı: 800 – 1800 
     Szerda: 800 – 1630 

 
Gödöllı Város Jegyzıjének 111/144-12/2010. számú határozatát, valamint az ügyre 

vonatkozó dokumentumokat megtekinthetik, illetve az ügyintézıtıl további felvilágosítást 
és segítséget kérhetnek. 
 
Egyidejőleg valamennyi érintett ügyfelet tájékoztatok arról, hogy a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/C. § (1) 
bekezdése alapján az eljárásban - ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik – a Ket. 28/A. § (1) 
bekezdésében meghatározott valamennyi kapcsolattartási formát használhatják 
tájékoztatáskérés céljából. 
 
 
Gödöllı, 2010. augusztus „     ” 

Dr. Nánási Éva címzetes fıjegyzı 
 megbízásából 

 
 
 
 

Dr. Kiss Árpád 
irodavezetı 
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