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KÉRELEM 

 
- Településképi bejelentési eljáráshoz - 

 

 

Nyíregyháza MJV Polgármestere 
Polgármesteri Hivatal 
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. 
 
 
Alulírott ................................................................ mint építtető*/ az építtető nevében 
meghatalmazottként eljáró felelős tervező*, azzal a kéréssel fordulok Nyíregyháza MJV 
Polgármesteréhez, hogy részemre az alábbi ingatlanra tervezett tevékenység 
elvégzéséhez/megvalósításához településképi bejelentési eljárást lefolytatni szíveskedjen. 
 
A bejelentési eljárás lefolytatásához szükséges adatok: 

- Építtető/beruházó (név, cím):…………………………………………………………………………………….……………………… 

- Felelős tervező (név, cím, tervezői jogosultság)::………………………………………………………………….……………. 

(Amennyiben a kérelmet, vagy az építészeti-műszaki dokumentációt nem építtető, hanem az általa 
megbízott személy (kérelmező: pl: a tervező) nyújtja be,  akkor a közigazgatási és hatóság eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 40.§ és 40/A. § szerinti  
meghatalmazás csatolása szükséges egy eredeti, aláírt példányban.) 
 
- A településképi bejelentési eljárás lefolytatását az alábbi tervezett tevékenység 

elvégzéséhez/megvalósításához kérem: 

� építési tevékenység 

� reklám elhelyezése 

� építmény rendeltetésének megváltoztatása 

- Terv megnevezése:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- A tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás helye: 

Nyíregyháza, ………………………………………………………………………….  helyrajzi szám:…………………………........ 

- A tervezett építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása a reklámozás 
tervezett időtartama: kezdete:…………………………………..…………..vége:………………………………………..…………. 
 
A tervezett tevékenység adatai: 
- A tervezett építési/rendeltetésmód változtatási/reklámozási tevékenység rövid leírása:…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Rendeltetési egységek megnevezése:………………………….…………………………………………………………………….. 
- Rendeltetési egységek száma (db) :…………………………………………………………………………………………………… 
- Rendeltetési egységek nettó: alapterülete (m2):.................................................................................... 
 
- Szerzői jog: Érinti*/ Nem érinti* 
(Ha érinti, akkor a terv felhasználhatóságához szerzői jogi nyilatkozat benyújtása szükséges. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Egyéb - tervvel kapcsolatos – lehetséges adat, információ, előzmény kérelemhez csatolása: 
(tervtanácsi, településképi vélemények, hatósági engedélyek, korábbi tervek stb.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Figyelem!
Öntapadó jegyzet
A dokumentum elektronikusan kitölthető! Elektronikus kitöltés esetén is aláírva kell a megadott címre eljuttatni!
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A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához a 
kérelem tárgyának megfelelően tervezői jogosultsággal rendelkező személy által készített építészeti-
műszaki dokumentációt a kérelem részeként benyújtottam 2 példányban papíralapon.  
 
A következő dokumentáció munkarészeket mellékeltem (a megfelelő rész aláhúzandó): 
 

- műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról, 
- helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, 
- alaprajzo(ka)t (rendeltetés megváltoztatása esetén változás előtti és utáni állapotról is), 
- homlokzato(ka)t (reklám elhelyezése esetén azok pontosan méretezett elhelyezésével), 
- utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet. 

 
 
Nyíregyháza, 2019. ............................................. 
 
 
 
 
Az igazolás átvétele: 
� Személyesen történik 
� Postai úton történik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*a csillaggal jelölt rész aláhúzandó 

…………………………………………..………………… 
kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………..………………… 

telefonszám 
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