
4. számú melléklet a …/2022. (…….) önkormányzati rendelethez 

 

DÖMÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

 
 

 

TELEPÜLÉSKÉPI   BEJELENTÉS   IRÁNTI   KÉRELEM 
A kérelem benyújtását megelőzően, a tervezett tevékenységet javasolt Dömös Főépítészével ügyfélfogadási időben 

egyeztetni.  

 
 

BEJELENTŐ ADATAI 
Név:  

Lakcím:  

Értesítési cím:  

Telefonszám*:  

E-mail cím*:  

 
ÉPÍTÉS / REKLÁMELHELYEZÉS / RENDELTETÉSVÁLTOZÁS ADATAI 
Helye:  

Telek helyrajzi száma:  

 
TERVEZŐ ADATAI (amennyiben tervező bevonása szükséges) 
Név, kamarai szám:  

Cím:  

Értesítési cím:  

Telefonszám*:   

E-mail címe*:   

*Nem kötelező kitölteni 

 
A BEJELENTÉS TÁRGYÁNAK RÖVID LEÍRÁSA 
(A 4. számú mellékletnek megfelelően) 
 

 

 

 



 

 

A KÉRELEM MELLÉKLETEI, melyeket jelen nyomtatvány kitöltése mellé papíralapú építészeti-műszaki 
dokumentációt vagy azt tartalmazó digitális adatokat (pdf,) kell csatolni az alábbi, a tevékenység mértékhez 
igazított táblázat szerinti tartalommal: 
 

 BENYÚJTANDÓ  DOKUMENTÁCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG 

ESETÉN 
 

- műszaki leírás, 
- helyszínrajz a szomszédos építmények feltüntetésével, illetve a 
terepviszonyok feltüntetésével (szükség szerint), 
- alaprajz, 
- az érintett homlokzatok, 
- színterv vagy látványterv, fotómontázs (szükség szerint), 
- utcaképi ábrázolás, amennyiben az érintett homlokzat az 
utcaképben megjelenik 
- kilátási-rálátási terv, amennyiben az érintett telek olyan 
településképi szempontból meghatározó területen fekszik, ahol a tájba 
illeszkedés igazolása kötelező, szabadon választott ábrázolástechnikával 
készített, fényképbe illesztett látványtervekkel 

 
 
 

RENDELTETÉS 
VÁLTOZTATÁS 

ESETÉN 

- műszaki leírás, 
- helyszínrajz a szomszédos építmények feltüntetésével, 
- alaprajz (szükség szerint), 
- homlokzatok (szükség szerint), 
- parkolóhelyek számítása (szükség szerint) 
- a rendeltetés OTÉK-ban előírt követelményeknek való megfelelősége. 

 
 

 
 

REKLÁMHORDOZÓ 
ESETÉN 

- a környezetet is bemutató helyszíni fotó 
- helyszínrajz 
- épület látványterve a tervezett reklám vagy üzleti 
reklámhordozóval együtt, fotómontázs, 
- reklám vagy üzleti reklámhordozó méretezett terve (szín, felirat stb), 
- reklám vagy üzleti reklámhordozó műszaki paramétereit tartalmazó leírás 
- a cég, tevékenység működési engedélye, 

 
Tulajdonjogi nyilatkozat:  

Alulírott (név)…………………………………………………………, (szül.:………….……………………, 

anyja neve:………………………………….; lakcím: ……….……………………........................................... 

sz.ig.szám: ……………………………….) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti 
kérelemmel érintett ingatlanra tulajdonosként van építési jogosultságom / ahhoz a Bejelentő részére 
hozzájárulok**. 

**Megfelelő aláhúzandó 

 
 
 
 …………………………………………………… 
 Bejelentő aláírása 
Kelt: ………………………………………. 
 

 

Beérkezés dátuma: …………………………………………………...  

A beérkezés dátumát Dömös Község Önkormányzata munkatársa tölti ki! 


