DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 800
E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Kérelem
rendezvénytartási engedély kiadásához
A kérelmező1 adatai
Neve: …………………………………………………………………………………………………….
Székhelye: ………………………………………………………………………………………………
Cégjegyzék száma / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: …………………………………….
Adószáma: ……………………………………………………………………………………………...
Honlap címe: ……………………………………………………………………………………………
Kérelmező ügyintézőjének neve, telefonszáma, e-mail címe: …………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, illetve terület adatai
Címe: …………………………………………………………………………………………………….
Helyrajzi száma: ………………………………………………………………………………………..
Tulajdonosa: ……………………………………………………………………………………………
Használat jogcíme: …………………………………………………………………………………….
Alapterülete (m2): ………………………………………………………………………………………
Befogadóképessége (fő): ……………………………………………………………………………..
Elnevezése: …………………………………………………………………………………………….
A zenés, táncos rendezvény
Megnevezése: ………………………………………………………………………………………….
Megtartásának napjai: …………………………………………………………………………………
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a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője

Kezdés időpontja: ………………………………………………………………………………………
Befejezés időpontja: …………………………………………………………………………………...
Gyakorisága2

rendszeres rendezvény / alkalmi rendezvény

A zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése: ……………...
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
Egyéb nyilatkozat a tevékenység folytatásával kapcsolatban: ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Csatolandó okiratok, dokumentumok (másolatban)
nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetén a használatának jogcímére
(bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulását
igazoló okirat
vállalkozói igazolvány / egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló
igazolás, vagy cégbírósági végzés / hatályos cégkivonat
aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti
meghatalmazás
3000.- Forintos illetékbélyeg + 13.000.- Ft tűzvédelmi szakhatósági szolgáltatási díj
biztonsági terv
tűzvédelmi szabályzat (amennyiben azt külön jogszabály kötelezővé teszi)
építészeti-műszaki dokumentáció két példányban, tervezői nyilatkozat
Dunakeszi, 20…… év …………………….hónap ……..napján

……………………..…………….
kérelmező aláírása (bélyegző)

NYILATKOZAT
Tudomásul veszem, hogy a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése alapján
zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni.

Dunakeszi, 20…… év ……………………hónap ……..napján

…………………………………
kérelmező aláírása (bélyegző)
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a megfelelő aláhúzandó

I. számú melléklet – Tájékoztató a zenés, táncos rendezvény megtartásához szükséges hatósági engedély kérelemhez
A zenés, táncos rendezvény megtartását, valamint hatósági engedélyezését a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet szabályozza.
A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket
a az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott
tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben
(300 fő felett) tartanak;
b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont,
amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.
Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.
Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek
forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.
Az engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti működési engedély
iránti kérelemmel, valamint bejelentéssel együtt is benyújtható.
Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője adja ki. Az
engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.
Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A tevékenység megszüntetését az igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés
alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.
Biztonsági terv
A biztonsági tervnek a következőket kell tartalmaznia:
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 rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését.
Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége
A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások betartásáért.
A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.
A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok
Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és
konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet.
A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín
befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.
Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy
tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosító 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.
A rendezvény szervezője
a) amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését olyan
módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához,
b) a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége
érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.

Adatvédelmi nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email
címem Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, emailen és/vagy postai úton közvetlenül a város sport, társadalmi, közéleti eseményeiről, rendkívüli
eseményekről, rendezvényekről, városi hírekről információt juttasson el). Az adatkezeléssel
kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit
elfogadom.1
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kérelmező aláírása

ügyintéző aláírása

Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerülnek
nyilvánosságra hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban
Info.
tv.)
14.§
c)
pontja
alapján,
az
adatkezelőtől
az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre elküldött levélben lehet kérni a személyes adatok
- a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Kötelező adatkezelésnek
minősül amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését jogszabály írja elő. Az
adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info. tv.16.§) köteles eleget
tenni.
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