
5.függelék a 37/2018 (XII.20.) sz. önkormányzati rendelethez 
 

                    

Kérelem  
Településképi bejelentési eljáráshoz 

 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

Ügyintézés helye: 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14. 

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 8,00-12,00, 12,30-16,00 

csütörtök: 8,00-12,00, 12,30-17,30 

Telefon: 74/564-586, 74/564-566 

E-mail: varosuz.titkarsag@dombovar.hu 

             foepitesz@dombovar.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bejelentés tárgya (megfelelő aláhúzandó): 

építési tevékenység, 

reklámok, reklámhordozók 

rendeltetésváltoztatás helye 

 

2. A tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helye, 

a telek helyrajzi száma: 

7200 Dombóvár, ………………………………………………. ............................... ………………… 

                     HRSZ: …………………………………….. 

3. Bejelentő adatai1: 

 

Tulajdonos / Építtető/ Tervező (megfelelő aláhúzandó) 

Bejelentő neve: ………………………………………………. ................................. ……………….. 

Bejelentő lakcíme/székhelye vagy telephelye:……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bejelentő postacíme (ha lakcímével, székhelyével nem azonos):  

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Kapcsolattartó neve:          

   ……………………………………………... 

Bejelentő telefonszáma:  

 
1  A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/B. § *  (2) alapján 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200314.KOR#lbj112idebae


 

 

   ……………………………………………... 

4. A bejelentés részletes (a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó 

elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás) leírása2: 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló ….. 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet)….. § (…) bekezdésében és …. mellékletében 

foglaltak értelmében az alábbi kérelmet terjesztem elő. 
 

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

 

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

 

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

  

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

 

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

 

 

5. Az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, 

reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartam: 

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

 

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

 

6. Építészeti-műszaki dokumentáció3 

 

A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki, 

illetve egyéb tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök 

rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni. 

 

 

7. Kérelem tárgyában korábban született vélemény/határozat/döntés: 

 

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

 

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

 

 

Dombóvár, 201…………………… hó ………..nap 
………………………………………… 

                 bejelentő 

(vagy képviselőjének) aláírása 

 
2 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/B. § *  (2) és (3)  alapján 
3 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/B. § (3) alapján 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200314.KOR#lbj112idebae

