TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁS – KÉRELEM
A településképi eljárás típusa
Kérjük a megfelelő eljárást X-szel jelölni!

FŐÉPÍTÉSZI
SZAKMAI
KONZULTÁCIÓ

a következő eljárást megelőzően
településképi véleményezés
településképi bejelentés
egyszerű bejelentés
műemléki, fővárosi helyi védelem alatt álló értéket érintő tervezés

ELŐZETES TERVTANÁCSI KONZULTÁCIÓ
TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS* (ÉTDR-ben kezdeményezve)
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS*

A kérelmező/tervező adatai
Tulajdonos
Fejlesztő
Kérjük aláhúzni

név
lakcím/székhely
telefonszám
e-mail cím
név

Tervező,
tervező cég

lakcím/székhely
telefonszám
e-mail cím
kamarai névjegyzék szám

Az érintett ingatlan adatai
Cím
Helyrajzi szám

Telek területe (m2)

Mellékletek
Földhivatali tulajdoni lap csatolva
Eredeti tervező nyilatkozata csatolva
Energetikai számítás csatolva
Egyéb mellékletek

Földhivatali térképmásolat csatolva
Árvamű nyilatkozat csatolva
Fotódokumentáció csatolva

A tervezett fejlesztési, építési tevékenység
Tevékenység
rövid leírása
Egyéb
megjegyzés

*

Kizárólag kötelező szakmai konzultációt követően kezdeményezhető.

2
Kérjük értelemszerűen kitölteni!

ÉTDR azonosító:

KÉSZ száma:

Karakterterület:

Építési övezet:

Védett:

igen

nem

A tervezett létesítmény adatai
Az ingatlannal kapcsolatos adatok
előírás

jelenlegi

tervezett

Az épülettel kapcsolatos adatok
rendeltetés:

a beépítés módja:
beépítettség
terepszint felett (%):
beépítettség
terepszint alatt (%):
szintterületi
2
2
mutató (m /m ):

rendeltetési
egységek száma:

zöldfelület aránya (%):

egyéb (db):
(megnevezéssel)

lakás (db):
iroda (db):
üzlet (db):

előkert(ek) mérete (m):

előírás

oldalkert(ek) mérete
(m):

épületmagasság (m):

hátsókert mérete (m):

párkánymagasság (m):

kötelező fásítás (db):

bruttó szintterület (m ):

közmű-ellátás:

jelenlegi

tervezett

2

közterületen

telken belül

gáz:

tetőidom hajlásszöge
(°):
tetőidom kialakítása:

áram:
víz:

tetőtér hasznosítása:

szennyvíz-elvezetés:

épület szerkezeti rendszere:

csapadékvíz-elvezetés:
gépkocsi-elhelyezés telken belül (db):

homlokzati hőszigetelés vastagsága (cm):

közúti kapcsolat:

fűtés módja:

szabályozási vonal érintettség: van

nincs

gépkocsi-elhelyezés épületen belül (db):

régészeti terület érintettség:

nincs

melegvíz-ellátás módja:

van

barnamezős terület:

igen

nem

szellőztetés:

rozsdaövezeti akcióterület:

igen

nem

napelem:

árvízvédelem:

igen

nem

klimatizálás:

felszíni víz védelem:

igen

nem

árnyékolás módja:

napkollektor:

Településképi véleményezési eljárás esetén:
Alulírott tervező nyilatkozom, hogy a tervdokumentációt az ÉTDR-be feltöltöttem, melyhez a Polgármester
számára hozzáférést biztosítottam. A papír alapon és digitálisan benyújtott tervdokumentáció megegyezik
az ÉTDR-be feltöltött tervdokumentációval:
igen
nem

Kelt ................................, ......... év .................... hó ..... nap

………………………………………………
Kérelmező (cég esetén cégszerű) aláírása

………………………………………………
Tervező (cég esetén cégszerű) aláírása

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY – KÉRELEM
A hatósági bizonyítvány típusa
Kérjük a megfelelő eljárást X-szel jelölni!
Rendeltetésmód változása
Rendeltetési egységek számának változása
Egyéb

A kérelmező/tervező/meghatalmazott adatai
név
lakcím/székhely
Kérelmező

telefonszám
e-mail cím
név
lakcím/székhely

Tervező,
tervező cég

telefonszám
e-mail cím
kamarai névjegyzék szám
név

Meghatalmazott

lakcím/székhely
telefonszám
e-mail cím

Az érintett ingatlan adatai
Cím
Helyrajzi szám
Társasház esetén a közös képviselő neve és elérhetősége:

Egyéb adatok
Településképi határozat száma és kelte:

Rendeltetésmód változása esetén:
Eredeti rendeltetés (a kiinduló állapot) megnevezése:
Kialakított, új rendeltetés megnevezése:

Rendeltetési egységek számának változása esetén:
Eredeti rendeltetési egységek (a kiinduló állapot) darab száma és rendeltetése:
Kialakított, új rendeltetési egységek darab száma és rendeltetése:

Mellékletek
Tulajdoni lap
Meghatalmazás
Kialakított új rendeltetést/rendeltetési egységet bemutató M=1:100 léptékű alaprajz/ok
Tervezői/kivitelezői nyilatkozat az elvégzett építési tevékenység jogszerűségéről
Fotódokumentáció

Kelt: Budapest, …………………………

………………………………….
Kérelmező/meghatalmazott
(cég esetén cégszerű) aláírása

