DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 800
E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

KÉRELEM NYOMTATVÁNY
ILLESZKEDÉSI VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSÁHOZ
BEJELENTŐ NEVE1: ………………………………………………………………………
CÍME / SZÉKHELYE1: …………………………………………………………….……….
TELEFON1: …………………………………………………………….……………………
EMAIL CÍM1: …………………………………………………………….…………………

ILLESZKEDÉSI VIZSGÁLATTAL ÉRINTETT INGATLAN HELYE:
Dunakeszi,

…………........………………………………………..

út, utca, sor, köz, tér,

….….. szám, ………..….. em., ….. ajtó, …………….. hrsz.
AZ ILLESZKEDÉSI VIZSGÁLAT IRÁNYULHAT:
1. utcafronti homlokzat előkerti telekhatártól mért távolságának meghatározása,
2. templomtorony, technológiai építmények magassága, siló, önálló üzemi kémény, egyéb
sajátos építmények magassági méretének meghatározása,
3. fa szerkezetű lábakon álló fedett nyitott szgk. beálló lakó-, vegyes-, és üdülő területeken,
a telek adottságai miatt oldalkerti elhelyezéssel
A ILLESZKEDÉSI VIZSGÁLATRA BENYÚJTANDÓ MINIMÁLIS DOKUMENTÁCIÓ:
2 példány papír alapú építészeti- műszaki tervdokumentáció oly módon megválasztott
tartalommal, hogy az áttekinthetően, egyértelműen legyen alkalmas a tisztázni kívánt kérdés
szükséges részleteinek megismerésére. Ebbe az érintett ingatlanon felül annak környezetét is
ábrázolni kell.

Kelt:………………………………….
……………………………………………
aláírás
……………………………………………
elérhetőség (e-mail, tel.)

Adatvédelmi nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email címem
Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, email-en és/vagy
postai úton közvetlenül a város sport, társadalmi, közéleti eseményeiről, rendkívüli
eseményekről, rendezvényekről, városi hírekről információt juttasson el). Az adatkezeléssel
kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit elfogadom.1

igen

Dunakeszi, 20

év

nem
hónap

nap

...................................................................
kérelmező aláírása

Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerülnek
nyilvánosságra hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban
Info.
tv.) 14.§
c)
pontja alapján,
az
adatkezelőtől
az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre elküldött levélben lehet kérni a személyes adatok
- a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Kötelező adatkezelésnek minősül
amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését jogszabály írja elő. Az adatkezelő
ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info. tv.16.§) köteles eleget tenni.
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