

Rendezvénytartási engedély kérelem
(a 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet alapján)


Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Vállalkozás-ellenőrzési és iktató csoport (9400 Sopron, Új utca 12.)
Telefon: 99/515-152 Email: igazgatas@sopron-ph.hu
Fax: 99/311-445 Elektronikus kapcsolattartás:
KRID azonosító: 106003110 rövid név: SMJVPH


A kérelmet gazdalkodó szervezet esetében (egyéni vállalkozó, Bt. Kft., Zrt) esetében kizárólag elektronikus úton, az e-papír szolgáltatás használatával (https://epapir.gov.hu, témacsoport: önkormányzati igazgatás, ügytípus: kereskedelmi ügyek, címzett: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata), vagy cégkapuból lehet benyújtani. 

A kérelmező adatai
1.1. Jogállása:  1. Jogi személy (Kft. Zrt. Bt. Kkt. stb.)  2. Egyéni vállalkozó  3. Egyéb


1.2. Neve:………………….………………………………………………….……………………………………

1.3. Székhelyének címe: ……………………………………………………………………………..

1.4. Telefonszáma:………..………………………… email címe:……………………………………………

1.5. Cégjegyzék száma / Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / Bírósági nyilvántartásba vételi szám:

..................................................................................................................................................................
1.6. Statisztikai számjele: ---

1.7. Képviselő / meghatalmazott neve:……………………………..……:……..…telefon:…………………..


2. A rendezvény adatai

2.1. A zenés, táncos rendezvény megnevezése:……………………………………………………………...

2.2. A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése:…………………………………………...

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

2.3. A zenés, táncos rendezvény gyakorisága (megfelelő bekarikázandó): alkalmi / rendszeres

Megtartásának napja:……………………………………………………………………………………………..

Kezdésének és befejezésének időpontja:……………………………………………………………………… 

2.4. A rendezvény befogadóképessége: ……………………………………………………………………….  

3. A zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan

3.1. Címe:  SOPRON ………………………………………………………………………………...

3.2. Helyrajzi száma:………………………………………………alapterülete:………………………….(m2)





3.3. A használatának jogcíme: 1. Tulajdonos  2. Társtulajdonos  3. Bérlő  4. Haszonélvező  5. Egyéb

Az ingatlan tulajdonosának, vagy társtulajdonosainak neve, címe:

                      Név                        Irányítószám        Helység                             Utca, házszám.
...……………………….…………………………..…...…….    …….…..…………………………

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

Bérleti szerződés esetén: Lejárat időpontja: -- vagy Határozatlan idejű 


A kérelem a nyilatkozatomat helyesen tartalmazza, melyet elolvasás után, mint akaratommal és nyilatkozatommal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírom. Tudomásul veszem, hogy zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható és hogy az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.


Kelt. ………..……………..……, ……………….....….év…….……………..….…..….hó…………….…..nap 



…………………………………..
									     bejelentő aláírása (bélyegzője)



Csatolt mellékletek
vállalkozói igazolvány, vagy igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról  
	cég esetén: cégkivonat (végzés) és aláírási címpéldány
	képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás)
	az ingatlan használatának jogcímét igazoló okirat, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulása, közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonostársak hozzájárulása
	biztonsági terv
	amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, tűzvédelmi szabályzat

