
T E L E P Ü L É S K É P I  B E J E L E N T É S I  K É R E L E M  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Főépítészi iroda 

foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu 
tel: +36 22 537 206 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
 

A kérelmet és mellékleteit  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 7/2018.(IV.23.) rendelete 
54.§ hatálya alá tartozó, építési engedélyhez és egyszerű bejelentési eljáráshoz nem kötött tevékenységeket megelőzően, valamint 
reklámok, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése,  átalakítása esetén kell benyújtani.  
A kérlem *-gal jelölt részei kitöltésénél kérjük, a megfelelő választ aláhúzással, vagy a sor egyértelmű megjelölésével szíveskedjék jelezni! 

I. Kérelmező adatai 
neve, elnevezése:             

címe  (irányítószám, település)           

(utca, házszám, emelet, ajtó / Pf.)          

telefonszáma:      

kérelmező személye az ingatlan tulajdonosa?* IGEN NEM 

II. Helyszín adatai 
címe:  8000 Székesfehérvár,           

helyrajzi száma:      

III. Tevékenység adatai   
megkezdésének tervezett időpontja:  év /hó /nap:          

rövid leírása:              

megnevezése*  

 Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve 
zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy 
tartószerkezetét is érintik. 

 Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a 
homlokzat felületképzésének megváltoztatása 

 Új, önálló, a homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló égéstermék-elvezető kémény építése melynek 
magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.. 

 Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása 

 Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület, kioszk építése, bővítése, melynek mérete az építési 
tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet,  

 Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága 
nem haladja meg a 6,0 m-t. 

 Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t. 

 Kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, ha az közterületre, vagy 
közhasználat elől el nem zárt magánterületre néz. 

 Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, 
kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése. 

 Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és – tároló elhelyezése. 

 Közterületen, vagy közhasználat elől el nem zárható területen vendéglátóipari kitelepülés, vendéglátó 
terasz, kerthelyiség építményeinek, építmény részeinek építése, árnyékolásának, burkolatának kihelyezése.  

 Cégér, cégtábla, homlokzati világítás elhelyezése, meglévő átalakítása, megváltoztatása. 

 Reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése, meglévő átalakítása, 
megváltoztatása, vagy változatlan formában történő fennmaradása. 
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IV. A mellékelt építészeti műszaki dokumentáció  
adatai*  

 1 példányban csatolva  

 2 példányban csatolva, melyből 1 példány záradékolt dokumentáció visszaküldésre kerül.  

tartalma*  

 helyszínrajz 

 fényképek 

 műszaki leírás 

 bizonyító okirat másolata, ha a kérelem 2017. január 18. előtt létesített reklám, reklámhordozó, 
reklámhordozót tartó berendezés változatlan formában történő fennmaradása céljából kerül benyújtásra; 

 meghatalmazás egy eredeti példányban, ha a kérelmet, vagy a dokumentációt meghatalmazott nyújtja be 

V. Az építészeti-műszaki dokumentáció készítőjének és benyújtójának adatai 
készítő neve:              

benyújtó neve:              

készítő/ benyújtó személye a kérelmező meghatalmazottja?*  IGEN NEM 
 

VI. Kelt : év /hó /nap:              

 

 

 

VII. Kérelmező hivatalos aláírása:          
 
 


