
önkormányzat megnevezése

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
....................................................................................................

NYILVÁNTARTÁS
az engedéllyel rendelkező zenés, táncos rendezvényekről

A nyilvántartás vezetése a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján kötelező.
 
A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyző.



 I. Zenés, táncos rendezvény részletes adatai

 neve:

 címe:

 székhelye:

 bírósági nyílvántartásba vételi száma:

 vállalkozói nyilvántartási száma:

 statisztikai száma:

 cégjegyzék száma:

 Müvelődési Otthon és Könyvtár

 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 55.

 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 55.

Nyilvántartás száma

1/2011

 

 338/2010 alapító okirat

 15421735

 

 A rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan

 megnevezése:   MOK előtti tér

 címe:  9653 Répcelak Bartók B.u.  hrsz.-a:

 használati 
 jogcíme:

 
 alapterülete:
 (m2)

 800

x  

   

szabadtér

építmény

 I / 1. A zenés táncos rendezvény

 megnevezése: HOOLIGANS KONCERT
x  

   

alkalmi

rendszeres

 rögzítése: 2011.09.15.  módosítása: 1899.12.30.  megszűnése:

 A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások

 
 
Vendéglátás

 II. A rendezvény befogadó képessége

 szabadtéri rendezvények esetén (fő) :  2400

 építményben lévő rendezvények esetén (fő) :  0

 297/2

 III. A rendezvény gyakorisága, megtartása, kezdése és befejezése

 Gyakorisága  Megtartásának napja  Kezdése  Befejezése

alkalmi 2011.09.16.
 kezdő napon  kezdőnapot követő nap 

 20:00  02:00
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 I. Zenés, táncos rendezvény részletes adatai

 neve:

 címe:

 székhelye:

 bírósági nyílvántartásba vételi száma:

 vállalkozói nyilvántartási száma:

 statisztikai száma:

 cégjegyzék száma:

 Művelődési Otthon és Könyvtár

 9653 Répcelak, Bartók B. u.55

 9653 Répcelak, Bartók B. u.55

Nyilvántartás száma

1/2012

 

 338/2010 alapító okirat

 16867666

 

 A rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan

 megnevezése:  MOK melletti téren

 címe:  9653 Répcelak  Radó Kálmán tér 2.  hrsz.-a:

 használati 
 jogcíme:

   - 
 alapterülete:
 (m2)

 3000 m2

x  

   

szabadtér

építmény

 I / 1. A zenés táncos rendezvény

 megnevezése: " RÉPCELAKI FESZTIVÁL "
x  

   

alkalmi

rendszeres

 rögzítése: 2012.06.05.  módosítása: 1899.12.30.  megszűnése:

 A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások

 II. A rendezvény befogadó képessége

 szabadtéri rendezvények esetén (fő) :  2000

 építményben lévő rendezvények esetén (fő) :  0

 297/2

 III. A rendezvény gyakorisága, megtartása, kezdése és befejezése

 Gyakorisága  Megtartásának napja  Kezdése  Befejezése

alkalmi 2012.06.08.-2012.06.10.
 kezdő napon

 egyéb:               
2012.06.10.

 20:00  22:00
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 I. Zenés, táncos rendezvény részletes adatai

 neve:

 címe:

 székhelye:

 bírósági nyílvántartásba vételi száma:

 vállalkozói nyilvántartási száma:

 statisztikai száma:

 cégjegyzék száma:

 Tadomi Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.

 9330 Kapuvár, Cseresznye sor 73.

 9330 Kapuvár, Cseresznye sor 73.

Nyilvántartás száma

1/2013

 

 

 236952678230113

 0809022751

 A rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan

 megnevezése:  Répcelaki Sportegyesület terület

 címe:  9653 Répcelak, Petőfi u. 73.  hrsz.-a:

 használati 
 jogcíme:

 bérlet
 alapterülete:
 (m2)

 500

   

x  

szabadtér

építmény

 I / 1. A zenés táncos rendezvény

 megnevezése: Delta-buli
x  

   

alkalmi

rendszeres

 rögzítése: 2013.03.08.  módosítása: 1899.12.30.  megszűnése:

 A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások

 II. A rendezvény befogadó képessége

 szabadtéri rendezvények esetén (fő) :  0

 építményben lévő rendezvények esetén (fő) :  900

 337

 III. A rendezvény gyakorisága, megtartása, kezdése és befejezése

 Gyakorisága  Megtartásának napja  Kezdése  Befejezése

Egyszeri 2013. március 9.
 kezdő napon  kezdőnapot követő nap 

 22:00  05:00
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 I. Zenés, táncos rendezvény részletes adatai

 neve:

 címe:

 székhelye:

 bírósági nyílvántartásba vételi száma:

 vállalkozói nyilvántartási száma:

 statisztikai száma:

 cégjegyzék száma:

 Müvelődési Otthon és Könyvtár

 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 55.

 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 55.

Nyilvántartás száma

2/2013

 

 338/2010 alapító okirat

 15421735

 

 A rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan

 megnevezése:  MOK melletti téren

 címe:  9653 Répcelak  Radó Kálmán tér 2.  hrsz.-a:

 használati 
 jogcíme:

   - 
 alapterülete:
 (m2)

 3000 m2

x  

   

szabadtér

építmény

 I / 1. A zenés táncos rendezvény

 megnevezése: RÉPCELAKI FESZTIVÁL
x  

   

alkalmi

rendszeres

 rögzítése: 2013.06.07.  módosítása: 1899.12.30.  megszűnése:

 A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások

 II. A rendezvény befogadó képessége

 szabadtéri rendezvények esetén (fő) :  2000

 építményben lévő rendezvények esetén (fő) :  0

 297/2

 III. A rendezvény gyakorisága, megtartása, kezdése és befejezése

 Gyakorisága  Megtartásának napja  Kezdése  Befejezése

alkalmi 2013.06.07. - 2013.06.09.
 kezdő napon

 egyéb:               
2013.06.10

 17:00  00:00
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 I. Zenés, táncos rendezvény részletes adatai

 neve:

 címe:

 székhelye:

 bírósági nyílvántartásba vételi száma:

 vállalkozói nyilvántartási száma:

 statisztikai száma:

 cégjegyzék száma:

 Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár

 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.

 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.

Nyilvántartás száma

1/2014

 338/2010

 

 

 

 A rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan

 megnevezése:  MOK melletti téren

 címe:  9653 Répcelak  Radó Kálmán tér 2.  hrsz.-a:

 használati 
 jogcíme:

   - 
 alapterülete:
 (m2)

 3000 m2

x  

   

szabadtér

építmény

 I / 1. A zenés táncos rendezvény

 megnevezése: Répcelaki Fesztivál
x  

   

alkalmi

rendszeres

 rögzítése: 2014.06.06.  módosítása: 1899.12.30.  megszűnése:

 A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások

 II. A rendezvény befogadó képessége

 szabadtéri rendezvények esetén (fő) :  2000

 építményben lévő rendezvények esetén (fő) :  0

 297/2

 III. A rendezvény gyakorisága, megtartása, kezdése és befejezése

 Gyakorisága  Megtartásának napja  Kezdése  Befejezése

alkalmi 2014. június 13-15.
 kezdő napon

 egyéb:               
2014.06.15.

 11:45  11:45
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 I. Zenés, táncos rendezvény részletes adatai

 neve:

 címe:

 székhelye:

 bírósági nyílvántartásba vételi száma:

 vállalkozói nyilvántartási száma:

 statisztikai száma:

 cégjegyzék száma:

 Tadomi Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.

 9330 Kapuvár, Cseresznye sor 73.

 9330 Kapuvár, Cseresznye sor 73.

Nyilvántartás száma

2/2014

 

 

 236952678230113

 0809022751

 A rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan

 megnevezése:  Répcelaki Sportegyesület terület

 címe:  9653 Répcelak, Petőfi u. 73.  hrsz.-a:

 használati 
 jogcíme:

 bérlet
 alapterülete:
 (m2)

 500

   

x  

szabadtér

építmény

 I / 1. A zenés táncos rendezvény

 megnevezése: Delta Buli
x  

   

alkalmi

rendszeres

 rögzítése: 2014.06.21.  módosítása: 1899.12.30.  megszűnése:

 A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások

 II. A rendezvény befogadó képessége

 szabadtéri rendezvények esetén (fő) :  0

 építményben lévő rendezvények esetén (fő) :  900

 337

 III. A rendezvény gyakorisága, megtartása, kezdése és befejezése

 Gyakorisága  Megtartásának napja  Kezdése  Befejezése

alkalmi 2014. június 21-22.
 kezdő napon  kezdőnapot követő nap 

 10:54  10:54
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 I. Zenés, táncos rendezvény részletes adatai

 neve:

 címe:

 székhelye:

 bírósági nyílvántartásba vételi száma:

 vállalkozói nyilvántartási száma:

 statisztikai száma:

 cégjegyzék száma:

 Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár

 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.

 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.

Nyilvántartás száma

1/2015

 338/2010

 

 

 

 A rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan

 megnevezése:  MOK melletti téren

 címe:  9653 Répcelak  Radó Kálmán tér 2.  hrsz.-a:

 használati 
 jogcíme:

   - 
 alapterülete:
 (m2)

 3000 m2

x  

   

szabadtér

építmény

 I / 1. A zenés táncos rendezvény

 megnevezése: Répcelaki Fesztivál
x  

   

alkalmi

rendszeres

 rögzítése: 2015.06.05.  módosítása: 1899.12.30.  megszűnése:

 A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások

 II. A rendezvény befogadó képessége

 szabadtéri rendezvények esetén (fő) :  2000

 építményben lévő rendezvények esetén (fő) :  900

 297/2

 III. A rendezvény gyakorisága, megtartása, kezdése és befejezése

 Gyakorisága  Megtartásának napja  Kezdése  Befejezése

alkalmi
2015. június 12.-2015. június
14.

 kezdő napon
 egyéb:               
2015.06.15.

 13:06  13:06
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 I. Zenés, táncos rendezvény részletes adatai

 neve:

 címe:

 székhelye:

 bírósági nyílvántartásba vételi száma:

 vállalkozói nyilvántartási száma:

 statisztikai száma:

 cégjegyzék száma:

 Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár

 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.

 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.

Nyilvántartás száma

1/2016

 338/2010

 

 

 

 A rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan

 megnevezése:  MOK melletti téren

 címe:  9653 Répcelak  Radó Kálmán tér 2.  hrsz.-a:

 használati 
 jogcíme:

   - 
 alapterülete:
 (m2)

 3000 m2

x  

   

szabadtér

építmény

 I / 1. A zenés táncos rendezvény

 megnevezése: Répcelaki Fesztivál
x  

   

alkalmi

rendszeres

 rögzítése: 2016.06.02.  módosítása: 2016.06.03.  megszűnése:

 A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások

 II. A rendezvény befogadó képessége

 szabadtéri rendezvények esetén (fő) :  2000

 építményben lévő rendezvények esetén (fő) :  0

 297/2

 III. A rendezvény gyakorisága, megtartása, kezdése és befejezése

 Gyakorisága  Megtartásának napja  Kezdése  Befejezése

alkalmi
2016. június 10. 17.00 órától -
2016. június 12. 24.00 óráig

 kezdő napon
 egyéb:               
2016.06.12.

 08:41  08:41
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 I. Zenés, táncos rendezvény részletes adatai

 neve:

 címe:

 székhelye:

 bírósági nyílvántartásba vételi száma:

 vállalkozói nyilvántartási száma:

 statisztikai száma:

 cégjegyzék száma:

 Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár

 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.

 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.

Nyilvántartás száma

1/2017

 338/2010

 

 

 

 A rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan

 megnevezése:  MOK melletti téren

 címe:  9653 Répcelak  Radó Kálmán tér 2.  hrsz.-a:

 használati 
 jogcíme:

   - 
 alapterülete:
 (m2)

 3000 m2

x  

   

szabadtér

építmény

 I / 1. A zenés táncos rendezvény

 megnevezése: Répcelaki Fesztivál
x  

   

alkalmi

rendszeres

 rögzítése: 2017.06.02.  módosítása: 1899.12.30.  megszűnése:

 A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások

 II. A rendezvény befogadó képessége

 szabadtéri rendezvények esetén (fő) :  2000

 építményben lévő rendezvények esetén (fő) :  0

 297/2

 III. A rendezvény gyakorisága, megtartása, kezdése és befejezése

 Gyakorisága  Megtartásának napja  Kezdése  Befejezése

alkalmi 2017.06.16.-2017.06.18.
 kezdő napon

 egyéb:               
2017.06.18.

 09:11  09:11
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