Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: hivatal@sagvar.hu

3.000.- Ft
illetékbélyeg helye

Rendezvénytartási engedély kérelem
(a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján)
Kérem, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8) Korm.
rendelet alapján a rendezvénytartási engedély kiadását.

1./ Kérelmező adatai
üzemeltető/rendezvényszervező
(megfelelő aláhúzandó)

Neve:………………….…………………………………………………….…………………………………...…..
Rövid neve:………………………………………………………………………………………………………….
Jogállása:

 jogi személy (kft., rt., stb.)
 jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (bt.)
 egyéni vállalkozó

(megfelelőt x-szel jelölje)

Székhelye: …………………………………………………………………………………………………………..
Cégjegyzékszám/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma
.....................................................................................................................................................................................
Statisztikai számjele:

……………………………………………………………………………………………………………..
Képviselő neve:…………….…………………..……születési neve:……..………………………………………...
lakcíme:…………….………………………………………………………….telefonszáma:….…………………..
2./ Rendezvény típusa: alkalmi/rendszeres (megfelelő aláhúzandó)
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3./ A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó ingatlan:
A használatának jogcíme: (x-szel jelölje a megfelelőt)

 Tulajdonos
 Társtulajdonos
 Bérlő
 Haszonélvező
 Egyéb
Bérleti szerződés esetén a lejárat időpontja: ……………………………………… vagy határozatlan idejű



Az ingatlan tulajdonosa, társtulajdonosai vagy társasház közös képviselőjének neve: (megfelelő aláhúzandó)
Név: ………………………………………
Cím: ………………………………………
Név: ………………………………………
Cím: ………………………………………
A rendezvénynek helyt adó ingatlan címe: ………………………………………………………………………..
4./ A rendezvény megnevezése: ……………………………………………………………………………………
Zenés, táncos rendezvény helyszíne (ingatlan megnevezése):…..………………………………………………..…
………………………………………………………………………………..…………………………………...…
Az ingatlan helyrajzi száma:..................................................................alapterülete ………………………………..
(m2):...................................................................befogadóképessége:…………………………...……………….. fő
Rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások:
…………………………………………………………………………………………………………………...…..
Rendezvény gyakorisága (napi, heti, havi)……………………………………………..…………….
Rendszeres rendezvény megtartásának napja(i), (dátum szerint), kezdése (óra), befejezése (óra):
1) …………………………………………..

6) …………………………………………..

2) …………………………………………..

7) …………………………………………..

3) …………………………………………..

8) …………………………………………..

4) …………………………………………..

9) …………………………………………..

5) …………………………………………..

10) …………………………………………..
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Alkalmi rendezvény kezdésének, befejezésének időpontjai:
Kezdés (óra)

Befejezés (óra)

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Csatolt mellékletek
1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény esetében az építmény, vagy szabadtéri helyszín
használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat másolatban (a tulajdoni lapot nem kell csatolni),
2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező
hozzájárulását igazoló okirat eredetben,
3. Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat eredetben,
4. Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat, végzés másolatban,
5. Aláírási címpéldány másolatban (cég esetén),
6. Biztonsági terv eredetben (hat példányban),
7. Tűzvédelmi szabályzat másolatban, amennyiben külön jogszabály ezt kötelezővé teszi (két példányban),
8. Építészeti-műszaki dokumentáció másolatban (két példányban, épület esetén),
9. Tervezői nyilatkozat másolatban (épület esetén),

Kelt. ………..………….……, ……..… év .…….hó …..nap

…………………………………..
kérelmező aláírása (bélyegzője)
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Tájékoztatás

Tájékoztatom, hogy a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján: „Zenés, táncos rendezvény
csak rendezvénytartási engedély (továbbiakban: engedély) birtokában tartható.”
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre,
amelyeket
a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben
meghatározott helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló
helyiségben tartanak;
(Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű
helyiség)
b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a résztvevők létszáma az 1000 főt
meghaladja
„3. § (2) Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott
termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. Az
engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti
működési engedély iránti kérelemmel, valamint bejelentéssel együtt is benyújtható.”
7. § (1) Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles
bejelenteni a jegyzőnek.
(4) A tevékenység megszüntetését az igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a
jegyzőnek.”
Tájékoztatom továbbá, hogy a rendszeres rendezvények helyszínének általános ellenőrzésére vonatkozóan
évente többszöri ellenőrzés várható.
Nyilatkozom, hogy a fentiekben foglaltakat tudomásul vettem, és a megjelölteken kívül egyéb működési
engedély köteles terméket kizárólag a külön működési engedély birtokában forgalmazom.

Kelt. ………..………….……, ……..… év .…….hó …..nap

…………………………………..
bejelentő aláírása (bélyegzője)
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