DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 800
E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

2. számú melléklet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

KÉRELEM
Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására
A................. ............................................................................................................., mint I.
fokú környezetvédelmi hatóság részére.
A......... ............................................sz. rendelet...................................alapján kérem a
zajkibocsátási határérték megállapítását az alább megnevezett üzemi, szabadidős*
zajforrásra.
1. A kérelmező (üzemeltető) neve: KSH száma:
székhelye:
ügyintéző neve:
telefonszáma:
KÜJ szám:
2. Üzemi, szabadidős zajforrás, amelyre a zajkibocsátási határértéket meg kell állapítani:
megnevezése:
címe:telephely EOV koordinátái:
KTJ száma:
3. A kérelem indoka*:a) új üzemi, szabadidős zajforrás létesítése,b) az üzemelés közben
bekövetkezett változások miatt a hatásterület és ezzel együtt a védendő területek, épületek
megváltoztak,
c) a településrendezési tervben bekövetkezett változások miatt a védendő területek, épületek
köre megváltozott,
d) a településrendezési tervben bekövetkezett változások miatt a védendő területek,
épületek zajvédelmi besorolása megváltozott,
e) üzemeltető személyben változás következett be,
f) egyéb:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. A zajforrás (a tervezett, illetve a meglévő létesítményben folytatott tevékenység,

alkalmazott technológia, helyhez kötött vagy mozgó berendezés, üzemi, szabadidős
zajforrásnak minősülő tevékenység) rövid leírása, ismertetése:

5. Az üzemi, szabadidős zajforrás működési rendje:
a) Műszak vagy nyitvatartási, működési idő

Technológia
elnevezése

Zajforrás jele

Zajforrás
elnevezése

A zajforrás
működési
helye

Zajforrás működési ideje
Éjjel
-tól, -ig

Nappal
-tól, -ig

* A megfelelő válasz aláhúzandó!
b) Szezonális (nyári, téli vagy más) működési rend:
c) Nem rendszeresen működő zajforrásokra vonatkozó adatok (pl.
szükségáramforrások)
Technológia
elnevezése

Zajforrás jele

Zajforrás
elnevezése

A zajforrás
működési helye

Zajforrás
működési ideje
(h/év)

6. A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása:

Ingatlan helyrajzi száma

Közterület
elnevezése

Házszám

A védendő épület
Építményjegyzék
szerinti besorolása

A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ......................................

..............................................................
cégszerű aláírás

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti közigazgatási eljárás illetékköteles. Az
eljárási illeték összege 5.000,-Ft, melyet a kérelmező félnek illetékbélyeg formájában a
kérelmén kell lerónia.

Adatvédelmi nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email
címem Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, emailen és/vagy postai úton közvetlenül a város sport, társadalmi, közéleti eseményeiről,
rendkívüli eseményekről, rendezvényekről, városi hírekről információt juttasson el). Az
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató
rendelkezéseit elfogadom.1
igen

nem

Dunakeszi, 20

év

hónap

nap

...................................................................

..................................................................

kérelmező aláírása

ügyintéző aláírása

Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerültnek
nyilvánosságra hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban
Info.
tv.)
14.§
c)
pontja
alapján,
az
adatkezelőtől
az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre elküldött levélben lehet kérni a személyes
adatok - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Kötelező
adatkezelésnek minősül amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését
jogszabály írja elő. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info.
tv.16.§) köteles eleget tenni.
1

