
Nyírmeggyes Község Önkormányzat 
Polgármesteréhez 
Székhelyén 

 
KÉRELEM 

 
 

– TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ – 

 

 
1. A kérelmezett településkép-érvényesítési eszköz: településképi véleményezési eljárás 

lefolytatása (a továbbiakban: településképi véleményezés). 

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 tevékenységnek a megjelölése (az 5. pont szerint csatolandó 
építészeti-műszaki dokumentáció szerint), amelyre a kérelmezett eljárás irányul: 
………………………………………………… 
 



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

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

 
5. 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) a Polgármester építési engedélyhez kötött építmény építésére, bővítésére, 
településképet érintő átalakítására, rendeltetés-módosításra irányuló építési, 
összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz ad (adhat) településképi 
véleményt a településkép védelméről szóló 22/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: Tkr.) szerint (a Tkr. elérhetősége: 

http://www.nyirmeggyes.hu/dok/tak/12.pdf; 
b) ezen kérelmem mellett a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt 

elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus 
tárhelyre külön fel kell töltenem, melyhez a településképi véleményt adó 
Polgármesternek hozzáférést kell biztosítani; 

c) ezen kérelmemhez a b) pont szerinti építészeti-műszaki dokumentációt külön is 
mellékelnem kell, melynek az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia: 

- a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki 

tervet, 

- ha tervezett, a reklámhordozók ábrázolását, 

- a rendeltetés meghatározását, valamint 

- a településképi követelményeknek való megfelelésről szóló rövid műszaki leírást; 
d) a Polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül küldi meg írásba 

foglalt településképi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá azt 
elektronikus formában feltölti a – b) pont szerinti – elektronikus tárhelyre; 

e) a településképi véleményezés előtti szakmai konzultációról készített emlékeztetőben 
rögzített nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot a településképi 
véleményezés során; 

f) a településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az 
építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható; 

g) 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


 
 


