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BEJELENTÉS 

a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához  

 

 

Alulírott,mint 

bejelentő…………………………………………………………….(név/cégnév/elérhetőség) 

…………..………….……………………………………….……………….………szám alatti 

lakos/számon székhellyel rendelkező szervezet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 

elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Kormányrendelet ) 46. § (1) és (2) 

bekezdése alapján, a rendelet 46. § (5) és (6) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 

bejelentést teszem:  

 

A folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy 

rendeltetésváltoztatás megjelölése: 

 

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

 

A tervezett építési tevékenység, reklám, reklámhordozó vagy rendeltetésváltoztatás helye, a 

telek helyrajzi száma:  

 

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

 

A beruházás, reklám, illetve reklámhordozó rövid leírása, terjedelme, célja, anyaghasználat, 

színhasználat vagy rendeltetésváltoztatás leírása, az új rendeltetésnek való megfelelés 

alátámasztása: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Mellékletek: 

A beruházás előtti állapot fényképdokumentációja…………………………………..db 

Amennyiben rendelkezésre áll a beruházás tervdokumentációja, látványterve………db 



A településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki, illetve egyéb 

terv……………………………………………………………………………………………db 

Rendeltetésváltozás esetén a rendezési terv rendeltetésekre vonatkozó követelményeknek való 

megfelelést igazoló dokumentáció……………………………………………………………db 

 

Bordány, …………………………………………. 

 

 

 ………………………………………….. 

 bejelentő ( tulajdonos, tulajdonosok ) 

 

 

 

Csak rendeltetés változás bejelentése esetén kérhető! 

Amennyiben az önkormányzat a rendeltetésváltozásról szóló településképi bejelentést 

tudomásul vette, a Kormányrendelet 48. §-a alapján kérem hatósági bizonyítvány kiállítását az 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából. 

 

 

 

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

                                                                                         bejelentő ( tulajdonos, tulajdonosok ) 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a kérelem benyújtásáról 

 
 

 

1. Amennyiben a kérelmező ügyfélkapus, - gazdálkodó szervezet esetén cégkapus - regisztrációval 

rendelkezik; a kérelem - megfelelő adattartalommal - az E-papaír (https://epapir.gov.hu/) felületen 

keresztül elektronikus formában is benyújtható.  

2. Elektronikus benyújtás esetén is szükséges a kérelem elbírálásához szükséges mellékleteket csatolni.  

3. A polgármester a benyújtott dokumentációt 15 napon belül megvizsgálja, és annak tartalma alapján a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 47. §-

ban meghatározott döntést hoz. 

4. Ha az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul veszi, a tervezett építési tevékenységet 6 

hónapon belül meg kell kezdeni, valamint a reklám és reklámhordozó elhelyezéséről, a 

rendeltetésváltoztatás végrehajtásáról 6 hónapon belül gondoskodni kell. 

 

 

 

https://epapir.gov.hu/

