
 

 

 

 

K É R E L E M 
az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából: 

építmény valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének 

módosításáról és új rendeltetéséről, és/vagy az építmény rendeltetési egységei számának 

megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról szóló 

hatósági bizonyítvány kiállításához, 
mely egyben településképi bejelentés is. 

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet - a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 48. § bekezdése alapján 

 

 

Kérelmező neve: ______________________________________________________ 

címe (lakhely/székhely):____________________________________________________ 

elérhetősége (tel./ e-mail):___________________________________________________ 

Adószám (gazdálkodó szervezet esetén):_______________________________________ 

 

 

 

Az ingatlan adatai, a változás leírása:  

Ingatlan helye, helyrajzi száma:____________________________________________ 

Eredeti rendeltetése:_____________________________________________________ 

Tervezett rendeltetése: __________________________________________________ 

Alapterülete (m
2
):______________________________________________________ 

Ingatlanon/épületen belüli elhelyezkedése:___________________________________ 

Az ügyben korábban keletkezett irat száma:__________________________________ 

 

 

 

Mellékletek (a megértéshez, szükség szerint): 

Alaprajzi vázlat (amennyiben nincs előzmény), 

Műszaki leírás (amennyiben nincs előzmény), 

Fotódokumentáció, papír alapon egy példányban vagy elektronikusan, pdf formátumban. 

Az előírt parkolóhelyek és a legkisebb zöldfelületi terület igazolása 

 

Illetékmentes 

 

 

Jelen kérelmem aláírásával hozzájárulok jelen kérelmemben megadott adataim kezeléséhez és a 

jelen kérelemmel érintett eljárásban történő felhasználásához, valamint kijelentem, hogy a 

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos – vonatkozó – adatvédelmi 

tájékoztatójában foglaltakat megismertem, és tudomásul vettem.
1
 

        

 

  ________________________ 

                   aláírás 

               (kérelmező vagy tervező) 

Mosonmagyaróvár, …………………………….. 
 

1 Az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalban, illetve elektronikusan a 

http://mosonmagyarovar.hu/websites/www.mosonmagyarovar.hu/files/Adatvedelem link alatt.   

http://mosonmagyarovar.hu/websites/www.mosonmagyarovar.hu/files/Adatvedelem


 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az adatkezelés célja és feltételei: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Mosonmagyaróvár város településképének védelméről szóló 42/2017. (XII. 18.) 

önkormányzati rendeletében és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben  meghatározott előírások 

szerint a hatósági bizonyítvány kiállítási eljárás lefolytatása során. A Kérelmező illetve ha van, a 

Tervező adatainak a nyilvántartása. 

Az adatok megismerhetősége: az adatok megadása szükséges a Hatósági bizonyítvány 

kiállítása érdekében. Az adatokat a városi Főépítész, a főépítészi Referens továbbá 

Mosonmagyaróvár Város Polgármestere ismeri meg. 

Az adatkezelők személye:a városi Főépítész, a főépítészi Referens továbbá 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Polgármestere. 

Az adatkezelés időtartama: a Kérelmező és Tervező személy adatai a vonatkozó iratkezelési 

szabályok szerint kerülnek megsemmisítésre. 

 


