
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata  Illetékbélyeg helye (3.000 Ft) 

Igazgatási Osztály 
 

 

RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI 

KÉRELEM 
A zenés, táncos rendezvények működésének és biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III.8.) Korm. 

rendelet alapján 

 

 Új rendezvénytartási engedély iránti kérelem 

 Rendezvénytartási engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése iránti kérelem  

(Rendezvénytartási engedély nyilvántartási száma: ………. / ………) 

 

I. Kérelmező adatai 
 

1. Kérelmező neve:  

 

____________________________________________________________________ 

 

2. Kérelmező címe, illetve székhelye: 

 

 _____________________________ város/község ________________ 

 

_________________________ út/utca/tér ___________ szám ____________ em, ajtó 

 

 

3. Kérelmező cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 

 

_____________________________________________________________________ 

4. Telefonos elérhetősége: _______________________________________________ 

 

5. Elektronikus elérhetősége: _____________________________________________ 

 

II. A zenés, táncos rendezvény adatai 
 

1. A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény/ingatlan megjelölése: 

 

 _____________________________ város/község ________________ 

 

  ________________________ út/utca/tér ___________ szám ____________ em, ajtó 

 

_______________________ hrsz. Egyéb: __________________________________ 

 

Az ingatlan használatának jogcíme:  

 Saját tulajdon   Közös tulajdon  Haszonélvezet  Egyéb: …………. 

 

Az ingatlan tulajdonosa: _______________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

2. A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény/ingatlan alapterülete:  

____________________________________ m2 

 

3. A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény/ingatlan befogadóképessége: 

____________________________________ fő 

 

4. A zenés, táncos rendezvény megnevezése: ________________________________ 

5. A zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. A zenés, táncos rendezvény gyakorisága:  egyszeri  rendszeres 

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

 

 ______________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 

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

  ______________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________ 

 

    

   c) Zenés, táncos rendezvény kezdésének és befejezésének időpontjai: 

  

 ______________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________ 

 

III. Csatolt okiratok 
 

 Biztonsági terv 

 Tűzvédelmi szabályzat (amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi) 

 Építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban 

meghatározott építészeti-műszaki dokumentáció két példányban és tervezői nyilatkozat 

 Építmény/ingatlan használatának jogcímét igazoló okiratok (bérleti szerződés, stb.) 

 Cégkivonat 

 Aláírási címpéldány 

 Vállalkozói igazolvány másolata 

 Egyéb: ________________________________________________________ 
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IV. Nyilatkozat 

- A rendezvénytartásra szolgáló épületre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását 

megelőző hat hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási építéshatósági engedély került-e 

kiadásra: 

 igen      nem 

 

 Amennyiben igen, az engedély száma, kelte: ___________________________________ 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mód. 2004. évi 

CXL. tv. 29. § (9) bekezdése alapján a közigazgatási szerv értesítését (az ügy iktatási számáról, az 

eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőről, az ügyintéző hivatali 

elérhetőségéről, az elektronikus levélcímről, stb.)  

 

   kérem                                                  nem kérem. 

 

Kelt: …………………………………., 20……… év …………………….. hó ………. nap 

 

 

P.H. 

 

 

…………………………………….. 

                (cégszerű) aláírás 


