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

Előzmények:

BEJELENTÉSI KÉRELEM
településképi bejelentési eljárás lefolytatásához
Hivatal tölti ki!
Iktatószám:

Hivatal tölti ki!
Beérkezés dátuma:
A TEVÉKENYSÉG IGAZOLÁSA

Hivatal tölti ki!

Átvevő neve:

Nem került kiadásra határozat*

Kérelmező tölti ki!

Tudomásul vesz

Feltétel nélkül.

Feltétel meghatározásával tudomásul vesz

Feltétel a kiadott településképi határozatban.

Megtilt és figyelmeztet

1. Bejelentő (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:

Indoklás a kiadott településképi tiltó határozatban.

Veszprém, ........ év...................... .hónap ……..nap

2. Bejelentés tárgya:
reklámhordozó elhelyezése

építési tevékenység

rendeltetésváltozás

A tervezett tevékenység rövid leírása:
PH.
………………………………………………………
Polgármester megbízásából

Korábbi településkép védelmi szakmai konzultáció időpontja:
Előzmények (korábbi településképi határozat iktatószáma):
3. Az érintett ingatlan címe:

* Vonatkozó jogszabály: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 10. § (1) és (2) bekezdése:

„(1) Az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési eljárást
a) folytathat le - a 8. § (3) bekezdése szerinti kormányrendelet keretei között, településképi rendeletben meghatározott esetekben és módon –
hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek és a rendeltetésmódosítások,
b) folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése
tekintetében.”
"(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és a polgármester a
tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg."

Hrsz.:

4. Tevékenység megvalósításának
tervezett időtartama:

……… év …… hó ……nap

-

……… év …… hó ……nap

5. Mellékelt dokumentáció tartalma:
építészeti-műszaki dokumentáció: műszaki leírás, helyszínrajz, alaprajz(ok),

homlokzat(ok), helyszínre illesztett látványterv

1 papír példány és 1
elektronikus

tulajdonosi hozzájárulás / társasházi hozzájárulás:
egyéb (pl. kertészeti munkarészek stb.): ……
Alulírott 1. pont szerinti Építtető, a 3. pontban megjelölt ingatlanon, a 2. pont szerinti tevékenység megvalósítására
vonatkozóan, a 4. pontban megjelölt időtartamra kérelmezem a településképi bejelentési eljárás lefolytatását.
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Módosította a 18/2019.(VI.27.) Ör. 35.§-a. Hatályos 2019. június 28. napjától.

Kelt: Veszprém, ........ év...................... .hónap ……..nap
………………………………………………………
Építtető aláírása

