Ügyintéző: Csicsainé Rischl Anna jegyző
Tel:

34/488-597
Zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési eljárás

Illetékesség:
Zenés, táncos rendezvénytartási engedély kiadása ügyében Baj Község Jegyzőjének hatásköre
Baj község közigazgatási területére terjed ki.
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.)
kormányrendelet hatálya kiterjed minden olyan alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos
rendezvényekre, amelyet tömegtartózkodásra szolgáló építményben (300 személynél nagyobb
befogadóképességű helyiségben) tartanak, vagy az olyan szabadtéri rendezvényekre, ahol a
résztvevők száma meghaladja az 1000 főt.
Rendszeres rendezvény: hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott
rendezvény.
Alkalmi rendezvény: egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott
rendezvény.
Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban
tartott, a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, táncos esemény.
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.

A rendezvénytartási engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó
építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének kell
benyújtania.
Az engedély iránti kérelemhez szükséges csatolandó dokumentumok:
 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.
Ügyintézés határideje:
Az ügyintézés határideje: 20 nap
Az ügyintézés eljárási díja:



Az eljárás illetékköteles – 3.000 Ft-, melyet a kérelem benyújtásával egy
időben, illetékbélyegben kell leróni.
A nyilvántartásban szereplő adatváltozás, módosítás esetén szintén 3.000,- Ft-ot kell
illetékbélyegben leróni,

Alkalmazott jogszabályok:
 a zenés táncos rendezvények tartásának és biztonságos működésének feltételeiről szóló
23/2011.(III.8.) kormányrendelet
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény
 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

