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melléklet a 23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

VÉLEMÉNYEZÉSI KÉRELEM

Előzmények:

településképi véleményezési eljárás lefolytatásához
Hivatal tölti ki!

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Hivatal tölti ki!
Átvevő neve:
Hivatal tölti ki!

Hivatal tölti ki!

ÉTDR azonosító:
ÉTDR iratazonosító:
A TEVÉKENYSÉG IGAZOLÁSA

Hivatal tölti ki!

Nem került kiadásra vélemény*

Engedélyezésre javasol

Feltétel nélkül.

Engedélyezésre feltétellel javasol

Feltétel a kiadott településképi véleményben.

Engedélyezésre nem javasol

Indoklás a kiadott településképi véleményben.

Kérelmező tölti ki!
1. Építtető adatai:

Tervező adatai:

Név:

Név:

Lakcím vagy székhely:

Tervezői jogosultság száma:

Levelezési cím (amennyiben előzőtől eltér):

Levelezési cím:

Kapcsolattartó:

Tervező szervezet:

:
e-mail:

:
e-mail:

2. Véleményezés tárgya:
A tervezett tevékenység rövid leírása
Veszprém, ........ év...................... .hónap ……..nap
Előzmények (korábbi településképi vélemény iktatószáma):
Korábbi településkép védelmi szakmai konzultáció időpontja:
A megvalósítás tervezett dátuma:
PH.

3. Az érintett ingatlan adatai:
………………………………………………………
Polgármester megbízásából

cím:
jelenlegi rendeltetése:

helyrajzi szám:

4. A településképi véleményezési dokumentáció tartalma:

Főépítészi véleményezés
esetén

Tervtanácsi
véleményezés esetén

1 példány papír
alapon

2 példány papír
alapon

Építészeti-műszaki tervdokumentáció:

* Vonatkozó jogszabály: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése:

„(1) Az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően, településképi véleményezési eljárásban - a
megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül, a településképi követelmények teljesítésével kapcsolatban - véleményt adhat a 8. § (3) bekezdése
szerinti kormányrendeletben meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez.”
"(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti véleményének kialakításához az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint kikéri az önkormányzati
főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét. Ha a polgármester az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül nem nyilvánít
véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.”

 építészeti műszaki leírás;
 a településszerkezetet, a telepítést bemutató helyszínrajz a szomszédos
építmények és a terepviszonyok feltűntetésével;
 az eltérő szintek alaprajza 1:200 léptékben;
 min. 2 db metszet 1:200 léptékben;
 homlokzatok,
 környezetbe illesztett fotorealisztikus utcaképek, színezett modellkép,
látványterv
 a szabályozási tervnek és a helyi építési szabályzatnak a tervezéssel érintett
telekre vonatkozó kivonata
 a településképi követelményeknek való megfelelésről szóló rövid leírás

Meghatalmazás (amennyiben nem az építtető jár el)
Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben releváns)

1 eredeti példány

______________________________________

Alulírott 1. pont szerinti Építtető, a 3. pontban megjelölt ingatlanon, a 2. pont szerinti hatósági engedélyez kötött
tevékenységre vonatkozóan kérelmezem a településképi véleményezési eljárás lefolytatását.
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Kelt: Veszprém, ........ év...................... .hónap ……..nap

Módosította a 18/2019.(VI.27.) Ör. 35.§-a. Hatályos 2019. június 28. napjától.

………………………………………………………
Építtető aláírása

