3.melléklet a …. /2017. (…………….) önkormányzati rendelethez
3. melléklet: Nyomtatványok
Iktató szám: …………………………

3.1. Nyomtatvány
településképi szakmai konzultáció emlékeztető

Készült: dátum:................................

hely: ........................................................ önkormányzati hivatala

Jelen vannak: .............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Tárgy: ........................................................................................................................................................
Előadott tervezői javaslatok: ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Tervek csatolva: igen

nem

...........................................................................................................

Főépítész1 / Polgármester1 nyilatkozata
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

aláírások: ...................................................................... ...........................................................................
ügyfél
ügyfél
....................................................................................... ............................................................................
Megjegyzés: A fentiekben rögzített nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot további
településképi eljárások során.
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főépítész

polgármester

3.melléklet a …. /2017. (…………….) önkormányzati rendelethez
Iktató szám: …………………………

3.2. Nyomtatvány
településképi véleményezési eljárás kérelem

Kérelmező(k) neve: ....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
…..

lakcíme:

.........................................................................................................................................................................
.…………………………………………………………………………………………………………
……
elérhetősége (telefon és e-mail): ................................................................................................................
Kérelmező neve, jogcíme (aláhúzandó):

építtető

tulajdonos

tervező

megbízott

az építési tevékenységgel érintett ingatlan helyrajzi száma: ...................................................................
címe: …………………………………………………utca…………………………………..hsz.
Építési tevékenység rövid ismertetése:
……………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………….…………………………….………………… ..................
A kérelem tárgyában korábban született engedélyek, vélemények száma, kelte:
……………………………………………………………………………………………………………
…

A benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma:







műszaki leírás (és/vagy technológiai leírás)
helyszínrajz
o a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények,
o a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának ábrázolásával,
o az érintett közterület adottságainak, berendezéseinek, műtárgyainak és
növényzetének ábrázolásával
o a szomszédos építménytetők felülnézeti ábrázolása.
az épület működését és tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajza,
a megértéshez szükséges metszetek,
valamennyi homlokzat,





utcakép,
látványterv vagy modellfotó,
fotódokumentáció a tervezési területről és környezetéről.

….…….....év ………………. hó ………nap
……………………………………
kérelmező(k)

3.melléklet a …. /2017. (…………….) önkormányzati rendelethez
Iktató szám: …………………………

3.3. Nyomtatvány
településképi bejelentési eljárás kérelem
Kérelmező(k) neve: ....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
…..

lakcíme:

.........................................................................................................................................................................
.…………………………………………………………………………………………………………
……
elérhetősége (telefon és e-mail): ................................................................................................................
Kérelmező neve, jogcíme (aláhúzandó):

építtető

tulajdonos

tervező

megbízott

az építési tevékenységgel érintett ingatlan helyrajzi száma: ...................................................................
címe: …………………………………………………utca…………………………………..hsz.
A kérelmezett tevékenység2 rövid ismertetése:
……………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………….…………………………….………………… ..................
Korábban született engedélyek, vélemények, emlékeztetők száma, kelte (másolatot mellékelni is kell):
……………………………………………………………………………………………………………
…
A benyújtandó egyszerűsített műszaki dokumentáció tartalma:
•
•
•
•

műszaki leírás: rendeltetés, forma, anyag, méretek, szín stb. leírással
helyszínrajz, alaprajz, a megértéshez szükséges metszetek,
homlokzatok, nézetek (színkóddal)
utcakép vagy fotó / látványterv vagy fotó,

reklám- és információs •
eszköz elhelyezéshez
•

műszaki terv és leírás (rendeltetés, forma, anyag, szín, méretek stb.)
látványterv vagy fényképmontázs

építési munkákhoz

rendeltetésváltáshoz

•

tulajdoni lap másolat, alaprajz, külső fénykép

hatósági engedélyt nem igénylő építési (megnevezve), reklámelhelyezési tevékenységre, és
rendeltetésváltozáshoz
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•
•

helyszínrajz, üzletnél gépjármű elhelyezés igazolása
üzletnél technológiai leírás

….…….....év ………………. hó ………nap
…………………………………………

