NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: _____________________________________

Illetékbélyeg helye:

KELT: _______________________________________________________

_____________________
Aláírás

RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI
KÉRELEM
A zenés, táncos rendezvények működésének és biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.
(III.8.) Korm. rendelet alapján

Kérem, hogy a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011. (III.08.) Kormányrendelet 6. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi adatok szerint
nyilvántartásba vételt elvégezni szíveskedjenek:
1. Új rendezvénytartási engedély iránti kérelem
2. Rendezvénytartási engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése iránti
kérelem (Rendezvénytartási engedély nyilvántartási száma: ………. / ………)

I. Kérelmező adatai
A kérelmező neve:
Székhelye:
Cégjegyzék száma / Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma :
Statisztikai száma:
Telefonos elérhetősége:
Elektronikus elérhetősége:

II. A zenés, táncos rendezvény adatai
1.

A zenés, táncos rendezvény címe:

2.

Helyrajzi száma:

3.

Alapterülete:

m2

4.

Befogadóképessége:

fő

Saját tulajdon

5.

Közös tulajdon

Haszonélvezet

6.

A zenés, táncos rendezvény megnevezése:

7.

Kapcsolódó szolgáltatások megnevezése:

8.

A zenés, táncos rendezvény gyakorisága:

9.

Egyéb:

egyszeri

rendszeres

A zenés, táncos rendezvény tartásának időpontja(i):
a)

b) A rendszeresen tartandó zenés, táncos rendezvény esetén annak gyakorisága:

c)

Zenés, táncos rendezvény kezdésének és befejezésének időpontjai:

III. Csatolt okiratok:




Biztonsági tervet
Amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot
Az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön
jogszabályban meghatározott, építészetiműszaki dokumentációt két példányban és a
tervezői nyilatkozatot.









Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímét igazoló
okirat (a tulajdoni lap kivételével)
Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a
haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem tulajdonostársak közössége a
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
Cégkivonat
Aláírási címpéldány
Vállalkozói igazolvány másolata
Egyéb:

IV. Nyilatkozat
A rendezvénytartásra szolgáló épületre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását
megelőző hat hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási építéshatósági engedély
kerülte kiadásra:
 igen

nem

Amennyiben igen, az engedély száma, kelte:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 104.§ (4) bekezdés a) pontja
alapján az értesítés tartalmazza az ügy tárgyát és számát, az eljárás megindításának napját és az
ügyintézési határidőt, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokat, az ügyintéző nevét és
hivatali elérhetőségét, valamint a b) pontja szerint az ügyféli jogokra és kötelezettségekre vonatkozó
tájékoztatást.
kérem

nem kérem.

Kelt:

cégszerű aláírás
P.H.

