
Nyírmeggyes Község Önkormányzat 
Polgármesteréhez 
Székhelyén 

KÉRELEM 
 

– TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSRA ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓRA IRÁNYULÓ 
ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ – 

 
1. A kérelmezett településkép-érvényesítési eszköz: településkép-védelmi tájékoztatás 

és szakmai konzultáció biztosítása (a továbbiakban együtt: szakmai konzultáció). 

2. A kérelmezőre vonatkozó adatok: 

Név: ........................................................................................................................................... 
 
Telefonszáma(i):  ....................................................................................................................... 
 
E-mail elérhetősége(i):………………………………………………………………………………. 
 
Postai értesítési címe, ha nem azonos a lakóhellyel (A) / vagy székhellyel, telephellyel (B) 
(irányítószámmal):  

□□□□ .......................................................................  

 
település ................................ utca/út/tér .............. házszám  
 

A) Természetes személy kérelmező esetén: 
 
Születési neve:  ......................................................................................................................... 
 
Anyja neve: ................................................................................................................................ 
 
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................................ 
 
Állampolgársága: ...................................................................... 
 

Lakóhelye (irányítószámmal): □□□□ ...............................................................................  
 
település ............................... ..utca/út/tér .............. házszám  
 

B) Nem természetes személy (szervezet) kérelmező esetén: 
 

Székhelye/ telephelye (irányítószámmal): □□□□ 
...............................................................................  
 
település ............................... ..utca/út/tér .............. házszám  
 
3. Azon folytatni kívánt építési tevékenységnek, vagy reklám, illetve 
reklámhordozó elhelyezésének, valamint rendeltetés-módosításnak a pontos 
megjelölése (leírása), amelyre a kérelmezett eljárás irányul: 
………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 



…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. A 3. pont szerinti tevékenység tervezett helye, az érintett telek (ingatlan) 
helyrajzi száma: ……………….…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
5. A 3. pont szerinti tevékenység tervezett időtartama:  
 
……………….………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
6. Annak a települési követelménynek a megjelölése, amelyre az eljárás során 
való fokozott kitérést a kérelmező különösen indokoltnak tartja:  
 
……………………………………………………………………………….………………………… 
 
………………………………..………………………………………………………………………. 

 
7. Nyilatkozatok: 

 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek, s az előírt beadványi illeték megfizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
teljesítem. 
 
Tudomásul veszem, hogy:  

a) szakmai konzultáció kérhető bármely építési tevékenység, rendeltetés-módosítás, 
reklámhordozó elhelyezése, vagy reklám közzététele előtt, míg kötelező a 

településkép védelméről szóló 22/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Tkr.) szerinti esetekben (a Tkr. elérhetősége: 

http://www.nyirmeggyes.hu/dok/tak/12.pdf; 
b) a szakmai konzultációt a Polgármester – folyamatos foglalkoztatása esetén az 

önkormányzati főépítész – folytatja le a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 
belül;  

c) a kért szakmai konzultációról annak felelőse emlékeztetőt készít, amelyben rögzíti a 
felvetett javaslatok lényegét, valamint lényeges nyilatkozatait; 

d) a c) pont szerinti emlékeztetőben rögzített nyilatkozatok kötik az építtetőt, valamint a 
települési önkormányzatot a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési 
eljárás során; 

e) a településképi konzultációért, tájékoztatásért díj nem számítható fel; 
f) a kérelem általános tételű (jelenleg 3.000,- Ft) eljárási illetékfizetési kötelezettség alá 

esik.  
 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a településkép-érvényesítési eljárás során 
történő felhasználásához. 
 
Kelt: Nyírmeggyes, 201.. év. ……………. hó   ……nap 
 

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

http://www.nyirmeggyes.hu/dok/tak/12.pdf


 
 


