Illetékbélyeg 2200 Ft

Iktató pecsét

Kérelem zenés, táncos rendezvény engedélyezéséhez
a 23/2011 (III. 8.) Korm. rendelet alapján

A beadvány tárgya
A tevékenység:  új (tervezett)  engedélyezett adatmódosítása
Mit módosít?  Kérelmező (jogutódlás)  Kérelmező egyéb adatai  Rendezvény

1. A kérelmező (üzemeltető / szabadtéri rendezvény szervező) adatai
1.2. Neve:……………………………………………………………....………………………………….
1.3. Székhelyének címe:

………..…..…..….......………………………………………….……..………………..………
1.4. Telefonszáma:………..……….......................................
1.5. Cégjegyzékszáma –vagy- Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma –vagy- bírósági nyilvántartásba
vételi száma:

--

…………………….….………………..….

2. A zenés, táncos rendezvény adatai
2.1. Elnevezése:…………….….……………….…………………..…………………………….……….
2.2. Címe:

……………..…….....…..….……………………..…………………………………………….
Helyrajzi száma: ……………….……………
2.3. Alapterülete (m2): ..…...…….. Befogadóképessége (fő): ……..… (helyiség>300; szabadtér>1000)

2.4. Szolgáltatások megnevezése:
………………………………………………………………………………………………………..…...
2.5. A zenés, táncos rendezvény gyakorisága, megtartásának napja, kezdésének és befejezésének időpontja:
Heti rendszerességgel tartott rendezvény
A zenés-táncos rendezvény megnevezése
1. …….……………………………………...…………
2 …….……………………………………...…………
3 …….……………………………………...…………
4 …….……………………………………...…………
5 …….……………………………………...…………
6. …….……………………………………...…………
7 …….……………………………………...…………

.

Hét napja

Kezdete - vége(óra:perc)

……….…...…..….. :

- :
……….…...…..……: - :
……….…...…..……: - :
……….…...…..……: - :
……….…...…..……: - :
……….…...…..… : - :
……….…...…..……: - :

Havi rendszerességgel tartott rendezvény
A zenés-táncos rendezvény megnevezése
1. …….……………………………………...…………
2. …….……………………………………...…………
3. …….……………………………………...…………
4. …….……………………………………...…………

Nap

Kezdete - vége(óra:perc)

……….…...…..…… :

- :
……….…...…..…… : - :
……….…..…………: - :
……….…..…………: - :

Alkalmi rendezvények
A zenés-táncos rendezvény megnevezése
1. …….……………………………………...…………
2. …….……………………………………...…………
3. …….……………………………………...…………
4. …….……………………………………...…………

év- hónap-nap

Kezdete, vége (óra:perc)

……….…...…..……:

- :
……….…...…..……: - :
……….…...…..……: - :
……….…...…..……: - :

A kérelmező egyéb közlendői:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………., …………………..
…………………………………..
Aláírás

3. Csatolandó mellékletek:
- 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,
- cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány
- a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérleti szerződés)
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
- a biztonsági tervet,
A biztonsági terv tartalmazza:
a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
d) a biztonsági személyzet létszámát;
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési 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.

Általános tájékoztató
Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettségei:•
A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény
biztonságát veszélyeztető időjárás, valamin felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban
meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges
esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.
A vendégek számára hozzáférhető helyen kell elhelyezni a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól,
kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot, a biztonsági tervet és a tűzriadó tervet. Az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel. Gondoskodni kell
elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.
A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a
helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi. Ha a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosítói képzettséggel kell rendelkeznie. A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles
magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.
Az engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyintézést a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály végzik.
Minden kérelem esetében:
Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Az
ügyintézési határidő 20 nap, melybe nem tartozik bele például a hiánypótlásra, a tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama stb. Ezért javasoljuk, hogy a kérelem
benyújtására a rendezvény megkezdését megelőzően minimum 60 nappal kerüljön sor.
Rendszeres rendezvény: adott helyszínen, hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott
rendezvény.
Alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.
Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános,
nem zártkörű válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként
nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni

Engedélyezési Eljárás
Ha a kérelem hiányosan került benyújtására, az ügyintéző a pótolandó dokumentumok megjelölésével, határidő
kitűzésével (8 nap) hiánypótlásra szólítja fel a kérelmet benyújtott.
Az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértések esetén köteles a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:
- az építmény / terület befogadóképességének – az engedély iránti kérelemben meghatározotthoz képest – nyilvánvalóan jelentős túllépése esetén,
- a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya miatt,
- engedély hiányában,
- a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár,
- a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.
A rendeletet nem kell alkalmazni:
- a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
- a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,
- a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre,
- családi eseménnyel kapcsolatos rendezvényekre,
- közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

