Rendezvénytartási engedély
Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője
Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda
Ügyintéző: Gál Judit
Elérhetősége: 56/470-017; 8/2-es mellék
Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.
Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja
ki.
A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása
mellett / csatolni kell:
•
•
•
•
•
•
•
•

a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges,
továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,
a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó
nyilvántartási számát,
a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és
befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,
a biztonsági tervet,
amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot,
az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön
jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a
tervezői nyilatkozatot.

A jegyző szerzi be:
• a szakhatóság(ok) hozzájárulását, amennyiben ez szükséges
• a zenés táncos rendezvény helyszínéül szolgáló építmény vagy terület
tulajdonjogát igazoló tulajdoni lapot

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.
Illeték: 3.000,-Ft illetékbélyeg formájában
Alkalmazott jogszabályok:
•

23/2011. (III.8.) Korm.rendelet a zenés táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tétetléről

•

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. út 2.
Tel: 56/470-017/5.1.
Fax: 56/470-001

Illetékbélyeg
Helye
3.000,-Ft

Rendezvénytartási engedély iránti kérelem
Rendezvényszervező adatai:
•

A kérelmező neve: ……………………….………………………………………………...

•

Címe: ………………………………………………………………………………………

•

Székhelye: ………….………………………………………………………………………

•

Elérhetősége: ……………………………………………………………………………….

•

Cégjegyzékszám: ...…..…………………………………………………………………….

•

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: …………………………………………………..

•

Rendezvény megnevezése:………………………………………………………………….

•

Rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése:………………………………….
………………………………………………………….……………………………………

Rendezvénynek helyt adó építmény/terület adatai:
•

Az építmény/terület alapterülete:……………………………………………………………

•

Az építmény/terület befogadóképessége:……………………………………………………

•

Terület azonosításához szükséges adatok:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

•

Tulajdonosa: ………………………………………………………………………………...

•

Címe, helyrajzi szám: ……………………………………………………………………….

•

Használatának jogcíme:

•

Elnevezése: ………………………………………………………………………………….

tulajdonos

bérlő

* megfelelő rész aláhúzandó

Alulírott kijelentem, hogy fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. tv. értelmében e nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelmet
elbíráló hatóság adataimat kezelje illetve továbbítsa.

Tiszaföldvár, …………………………………….

………………………
Kérelmező

Csatolandó okiratok:
• Nem a kérelmező tulajdonában lévő épület, terület esetében használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
• A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és
befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot.
• Biztonsági tervet.
• Amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot.
• Az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban
meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői
nyilatkozatot.
• Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás.

