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ZENÉS,

TÁNCOS RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI
KÉRELEM, ILLETVE AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS
BEJELENTÉSE

Alulírott – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet 5.
§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – az alábbi adatok alapján kérem részemre
□

rendezvénytartási engedély kiadását

□

a kiadott engedély adataiban bekövetkezett változás átvezetését.

Kérelmező adatai:
Kérelmező neve (egyéni vállalkozó neve vagy gazdasági társaság esetén rövidített elnevezés):
Kérelmező címe (székhelye):
Cégjegyzéksz., egyéni vállalkozó nyilvántartási sz., bírósági nyilvántartásba vételi sz.:
Statisztikai száma:
Zenés, táncos rendezvény adatai:
Jellege:
□

Zárt helyiség

□

Szabadtéri

□

Vegyes

Zenés, táncos rendezvény megnevezése:
Rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése (pld.: színpadi előadások, kézműves foglalkozások,
gyermekjátékok,kereskedelem,vendéglátás):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Zenés, táncos rendezvény gyakorisága:
Rendszeres rendezvény esetén:
Hetente

alkalommal

Havonta

alkalommal
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Megtartásának napja, kezdésének és befejezésének időpontja, havi rendszeresség esetén dátum:
□
Hétfő
□

Kedd

-

□

Szerda

-

□

Csütörtök

-

□

Péntek

-

□

Szombat

-

□

Vasárnap

-

Alkalmi rendezvény esetén:
Rendezvény megtartásának dátuma:
Kezdete-vége (óra:perc):

-

Rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan adatai:
Ingatlan címe:
Ingatlan helyrajzi száma:
Ingatlan alapterülete (m2):
Rendezvény befogadóképessége (fő):
Ha az épület több helyiségből áll a helyiségenkénti maximális létszám:
1.

(m2)

(fő)

4.

(m2)

(fő)

2.

(m2)

(fő)

5.

(m2)

(fő)

3.

(m2)

(fő)

6.

(m2)

(fő)

Ingatlan tulajdonosának neve:
Használatának jogcíme:

saját tulajdon

bérlemény

egyéb:

Kérjük a következő adatokat az eljárás gyors lefolytatása érdekében töltse ki, megadásuk nem kötelező!
Elérhetőség (telefon, e-mail):
Levelezési cím:
Kelt:

bejelentő vagy képviselőjének aláírása
bélyegzőlenyomat

Csatolandó okiratok:
1) nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére (bérlet stb.)
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével!);
2) haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező
hozzájárulását igazoló okirat;
3) közös tulajdonban álló ingatlan esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak
hozzájárulását igazoló okirat;
4) gazdasági társaság esetén annak képviselőjének aláírási címpéldánya vagy -mintája.
5) vállalkozói igazolvány
6) biztonsági terv 2 példányban
7) tűzvédelmi szabályzat (2 példányban)
8) 3.000 Ft értékű illetékbélyeg, vagy annak megfizetéséről szóló igazolás

2

