Kérelem rendezvénytartási engedély kiadásához
Alulírott az alábbi adatokkal rendezvénytartási engedély megadását kérem:

KÉRELMEZŐ, ÉPÍTMÉNY ÜZEMELTETŐJE
Neve:
Székhelye:
Egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám:
Társas vállalkozás esetén cégjegyzékszám:
Rendezvénynek helyt adó építmény és/vagy terület
Címe:
Használatának jogcíme:

város

út, utca, tér

házszám

helyrajzi szám

saját tulajdon - bérlemény - egyéb:

Alapterülete:

m2

Befogadóképessége:

fő

Rendezvény megnevezése:
Rendezvény gyakorisága:
Rendezvény kezdésének időpontja:
Rendezvény befejezésének időpontja:
Rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások:

A kérelem benyújtásakor az eljárásban résztvevő szakhatóságok részére, a szakhatósági eljárások lefolytatásához szükséges,
kötelezően csatolandó iratok:
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség (2700 Cegléd, Széchenyi út 24~26.)
Igazgatási szolgáltatási díj:
13.000. -ft Számlasz.: 10023002 - 00283669 - 00000000
Kötelezően csatolandó irat(ok): - tűzvédelmi szabályzat - az igazgatási díj megfizetésének igazolása
Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala Építésügyi Osztály (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.)
Kötelezően csatolandó irat(ok): - 1. számú melléklet szerint
Ceglédi Városi Rendőrkapitányság - 2700 Cegléd, Rákóczi út 22-24.
Kötelezően csatolandó irat(ok): biztonsági terv a 2. számú melléklet szerint
Egyéb csatolandó dokumentumok:
Szabadtéri rendezvény esetén:
Milyen ideiglenesen építményeket helyeznek-e el, és azok befogadóképessége.

Cegléd,_____________év ________________hó _____nap

kérelmező (cég esetén képviseletre jogosult): neve
aláírás/bélyegző

1. számú melléklet
- Építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban és tervezői nyilatkozatot.
- Az építészeti-műszaki dokumentációt az alábbi tartalommal, papír alapon kell benyújtani hatóságomhoz.
- Az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész alaprajza M=1:200-as méretaránynak megfelelő műszaki tartalommal
- Metszetek M=1:100-as méretarányban
- Műszaki leírás, az alábbi tartalommal
- a teljes építmény eredeti rendeltetésének, valamint az átalakított, bővített építmény új rendeltetésének leírását
- a telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban előírt azon paramétereket (telek beépített területe,
beépített területek aránya a zöldfelülethez, épületmagasság, építmények egymástól való távolsága, elő, hátsó, oldalkertek
mérete) melyek nem szerepelnek az egyes tervlapokon
- a tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi megoldásokat, az energetikai
követelmények teljesítésének módját,
- a közlekedési útvonalak akadálymentesítését,
- Tartószerkezeti műszaki leírás, amely tartalmazza az építmény tartószerkezetének leírását, jellemzőit, így különösen a
következőket:
- a szerkezet alapvető rendszerének leírása,
- az alkalmazott számítási modell,
- a szerkezet típusa és méretei,
- a felelős tervező és szakági tervező neve, címe, jogosultsági száma,
- az építmény, építményrész az adott rendeltetésre megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános
érvényű és eseti előírásoknak,
- a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges-e,
- A vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű (milyen műszaki
megoldással teljesíti),
- az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek
megfelel
-az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát
- az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész tartalmaz-e azbesztet.
- Az építészeti-műszaki tervdokumentációt aláíró-címlappal kell ellátni. A aláíró-címlap a tervezők megnevezésével,
jogosultságuk megjelölésével, elérhetőségükkel és aláírásukkal, amely benyújtható
elektronikusan aláírt PDF formátumban, papír alapú formátumban, illetve amennyiben
információtechnológiai feltételei fennállnak, úgy az aláíró saját nevében kitöltött és saját személyi
azonosításával benyújtott elektronikus űrlap útján.

2. számú melléklet

Biztonsági terv tartalmi követelménye:
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 rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

Egyéb követelmények:
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.

