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Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének

Űrlap zenés, táncos rendezvények engedélyezéséhez
A 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján

1
Rövid név:

Iktatószám:

A beadvány tárgya
A tevékenység:
Mit módosít?

 új (tervezett)  engedélyezett adatmódosítása

 Kérelmező (jogutódlás)  Kérelmező egyéb adatai  Rendezvény(ek) adatai

1. A kérelmező (épület üzemeltető / szabadtéri rendezvény szervező) adatai
1.1. Jogállása:

1. Társas vállalkozás  2. Egyéni vállalkozó 3. Egyéni cég 4. Egyéb gazdálkodó szervezet
5. Természetes személy

1.2. Rövid neve:



1.3. Neve:……………………………………………………………………....………………………………….
1.4. Székhelyének /lakóhelyének címe:

………..………...……..

Közterület
Közterület
jellege
neve
helység…..…………...………..…………..…..….…………………
házszám
Épület/lépcsőház/emelet/ajtó:

……..………………..………

1.5. Levelezési címe:…………………………………………………………………………………………….
Postafiók:……………………

Postafiók irányító száma: ………………..…

1.6. Telefonszáma:………..………......

Faxszáma:………….…………..

E-mail címe: ………………………………………………………………………………………..
1.7. Cégjegyzékszáma -vagy- Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:

-- …….………………..….
1.8. Adószáma: --
1.9. A bejelentés / engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs vagy (jogi) képviselő
Neve: ……………………….……..……….……………Telefon: ……………………Fax:…….……………..
Címe:

…………...…...

Közterület
Közterület
helység…………………....….…..……...……..................................
házszám
jellege
neve

2

2

Űrlap zenés, táncos rendezvények engedélyezéséhez
Rövid név:

Iktatószám:

2. A rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan adatai
2.1. Jellege:

1. Zárt helyiség  2. Szabadtér

2.2. Elnevezése:…………….…….…………………………………..…………………………….……….
2.3. Címe:

………………….....

Közterület
Közterület
jellege
neve
helység…..…..........………..…………..…..….…………………
házszám

Helyrajzi száma: ……………….……………
2.4. Alapterülete (m2): ..………... Befogadóképessége (fő): ……...… (helyiség>300; szabadtér>1000)
2.5. Az ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselőjének neve
Név
Irányítószám
Helység
Utca, házszám.

…………..…...…….
...…………………………….……………………..…...…….
...……………………….………………

2.6. A használat jogcíme:

…….…..……………………………
.………..…………….……...………

1. Tulajdonos 2. Társtulajdonos 3. Bérlő 4. Haszonélvező 5. Egyéb

Bérleti szerződés esetén: Lejárat időpontja:

-- vagy  Határozatlan idejű

2.7. Szolgáltatások megnevezése: ……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
.

………………………………………………………………………………………………………………….

3. Csatolt mellékletek

 Biztonsági terv
 Tűzvédelmi szabályzat (amennyiben szükséges)
 2 pl. Építészeti-műszaki dokumentáció
 Épület tervezői nyilatkozat
A kérelmező egyéb közlendői:
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Űrlap zenés, táncos rendezvények engedélyezéséhez
Rövid név:

Iktatószám:

4. Rendszeres rendezvények
4.1. Heti rendszerességgel
A zenés, táncos rendezvény megnevezése

Hét napja

1. …….……………………………………...…………
2 …….……………………………………...…………
3 …….……………………………………...…………
4 …….……………………………………...…………
5 …….……………………………………...…………
6. …….……………………………………...…………
7 …….……………………………………...…………

Kezdete - vége (óra:perc))

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

4.2. Havi rendszerességgel
A zenés, táncos rendezvény megnevezése

Hónapon belül

Hét napja

Kezdete - vége (óra:perc))

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

1. …….……………………………………...… ………….…. ………..….....
2. …….……………………………………...…
3. …….……………………………………...…
4. …….……………………………………...…

5. Alkalmi rendezvények
A zenés, táncos rendezvény megnevezése

Kezdete - Vége (dátum;óra:perc)

1. ……………………………………………………………………………………………………..…………..

--nap : óra:perc --nap : óra:perc
2. ……………………………………………………………………………………………………..…………..

--nap : óra:perc --nap : óra:perc
3. ……………………………………………………………………………………………………..…………..

--nap : óra:perc --nap : óra:perc


A kérelmező hozzájárul a 2009. évi LXXVI. törvény (34) § (1) bekezdése szerinti, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló adatai (levelezési címe, elektronikus levelezési címe, telefon- vagy telefaxszáma), valamint adószáma kezeléséhez és közzétételéhez

Kelt. ………..……..……, …….….év…….……….hó…...nap
……………………………………..
Kérelmező aláírása
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Űrlap zenés, táncos rendezvények engedélyezéséhez
Rövid név:

Iktatószám:

Az Hivatal tölti ki
F1. A beadvány iktatószáma:…………………….…………Az iktatás kelte:

--

Nyilvántartási szám / Módosítás szám:…………………………..
F2. Helyszíni szemle időpontja

-- nap : óra : perc
A szakhatóságok hozzájárulásában foglalt feltételek, korlátozások:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Az ellenőrző hatóságoknak a működést érintő intézkedései:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
F3. Az engedély tárgyában hozott igazolás kiadásának napja:

--

F4. Szakhatóságok
F4.1. Közreműködik

 Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
 Építésügyi hatóság (Kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre 6 hónapon belül használatbavételi
vagy fennmaradási engedélyt adtak ki.)

 Rendőrség
F4.2. Értesítést kap

 Országos Mentőszolgálat
 Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

 Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztály

F5. Helyszíni ellenőrzések időpontjai és megállapításai (Ide a programban egy végtelen számú
bejegyzést tartalmazó segédtábla kerül )
Sorszám Ellenőrzés kelte
1
2
3

Megállapítások
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a zenés-táncos rendezvények engedélyezése űrlaphoz
Általános szempontok a kitöltéshez
a) A  választék közül mindig csak egyet szabad megjelölni.
b) A  kockákba pozitív válasz esetén írjunk X-et, negatív válasznál hagyjuk üresen.
c) Az űrlap 1-4. fejezeteiben történt változás esetén módosítást kell benyújtani, a megváltozott adatok kitöltésével. A többi változatlan adatokat át kell húzni. A jegyző nyilvántartása a mindenkori aktuális adatokat tartalmazza, az előzmények pedig archiválásra kerülnek
ad 1.2.
A rövid név a cégbejegyzésen szereplő rövidített cégnév, illetve a természetes személy neve, szükség
esetén lerövidítve. Azonos személyneveket számmal célszerű megkülönböztetni, pl. Kovács I. Kovács II.
ad 1.3.
A cég teljes neve, vagy egyéni vállalkozó esetén a személy teljes neve. Ez a megnevezés kerül az
iratokra.
ad 1.8.
A kérelmező vagy felelősen eljáró alkalmazottja elérhetőségét kell megadni, vagy azon (jogi) képviselőét, aki a kérelmező nevében eljár.
ad 2.1.
Például Rákoskerti Művelődési Ház; Rákoskert, Vida domb
ad 2.2.
A tömegtartózkodásra szolgáló helyiségre kell az engedélyt megkérni, függetlenül egy-egy rendezvény prognosztizált látogatottságától.
ad 4.1. (*)
A hét napja: Hétfő - Vasárnap
Például: Hip-Hop Diszkó ………szombat .............20:00 – 05:00
ad 4.2. (*)
Hónapon belül oszlop választéka: első, második, harmadik, negyedik, ötödik utolsó
A héten belüli Nap: Hétfő - Vasárnap
Például: Társkereső este ……utolsó, szombat.…19:00 – 22:00 (=minden hónap utolsó szombatján)
Össztánc
..második szerda…..18:30 – 21:30 (=minden hónap második szerdáján)
ad 5. (*)
Itt kell megadni, amennyiben az engedélyezéskor ismert(ek), vagy, ha az engedélyt éppen ezen egyszeri rendezvény céljára kérik.
Az engedéllyel rendelkező építményben, vagy szabadtéren rendezett további alkalmi rendezvényeket
-- a helyszín megnevezése, címe
– a rendezvény megnevezése, kelte, a kezdés és befejezés időpontja, és
-- az engedély nyilvántartási száma, kelte
feltüntetésével, bejelenteni kell az önkormányzat jegyzőjének, aki azt nyilvántartásba veszi.
Például: Szüreti bál…………….…… 2013.10.01 19:30 –2013.10.02 14:00
(*) A szabatos megadás alapján a program egy adott dátumhoz felsorolja a jegyzőnek bejelentett összes aktuális rendezvényt.

