1. melléklet

2. melléklet

Nagybánhegyes területén lévő helyi védelem alatt álló épületek

A helyi védelem alatt álló
épület címe

A helyi védelem alatt álló épület által érintett
ingatlan
helyrajzi
száma

védettség

István király u. 74.

377

Utcai homlokzat, utcai szoba
mélységéig az épület

István király u. 57.

455/1

Utcai homlokzat, utcai szoba
mélységéig az épület

István király u. 33.

475/2

Utcai homlokzat, utcai szoba
mélységéig az épület és
melléképület

Kossuth u. 47.

288

Utcai homlokzat

Kossuth u. 73.

273

Utcai homlokzat

3. melléklet

Településképi tájékoztatás és szakmai konzultáció – Kérelem

Nagybánhegyes Község Polgármestere
Nagybánhegyes
KÉRELEM
1. Az építtető neve, lakcíme:
(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos
elérhetőséget)
…………………………………………………………………………..…
2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:
(Nagybánhegyes, …………………………………………………......
3. A tervezett építmények száma, rendeltetése:
………………………………………………………………………......
4. Az ingatlan adatai:
A telek területe:
A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása:
…………………………………………………………….......................
5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai
vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése,
melléklése:
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………...........
6. A konzultáció kérdései:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Alulírott építtető kérem, hogy a megfogalmazott kérdésekkel kapcsolatos
konzultáció helyéről és időpontjáról tájékoztatni szíveskedjenek.
Kelt: ……………………………, …..…. év ……………….. hó ….. nap

………………………………...
aláírás (kérelmező)

4. melléklet

A Településképi véleményezés – KÉRELEM

Nagybánhegyes Község Polgármestere
Nagybánhegyes
Kossuth u. 64.
KÉRELEM
1. Az építtető neve, lakcíme:
(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos
elérhetőséget)
…………………………………………………………………………………….
2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:
(Nagybánhegyes,
…………………………………………………………………………..……......
3. A tervezett építmények száma, rendeltetése:
……………………………………………………………………………..…......
4. Az ingatlan adatai:
A telek területe: ………………................
A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása:
…………………………………………………………………………………...
5. Az épület bruttó beépített alapterülete:
………………..…………………………………………………………………...
6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai
vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése,
iktatószáma, kelte:
……..……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
7. A kérelemhez csatolt mellékletek:
építészeti-műszaki tervdokumentáció ………… pld.
építészeti-műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd) …... db
egyéb szakhatósági állásfoglalás …………….…pld.
egyéb okirat
……………………………………………………………………………………
Alulírott építtető kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti
építményről településképi véleményt alkotni szíveskedjenek.
Kelt: ……………………………………, …….év ………………..hó …..nap
………………………………...
aláírás (kérelmező)

5. melléklet

A Településképi bejelentési tervdokumentáció – Bejelentés

Nagybánhegyes Község Polgármestere
Nagybánhegyes
Kossuth u. 64.
KÉRELEM
1. Az építtető neve, lakcíme:
(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos
elérhetőséget)
……………………………………………………………………..……..………
2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:
(Nagybánhegyes,
……………………………………………………………………………..…......
3. A tervezett építmények száma, rendeltetése:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Az ingatlan adatai:
A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása: …………………………..
.……………………………………………………………………………………
5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények,
hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:
……………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………….……
6. A kérelemhez csatolt mellékletek:
építészeti-műszaki tervdokumentáció ………… pld.
építészeti-műszaki tervdokum. digitális adathordozón (cd, dvd) ..……. db
egyéb szakhatósági állásfoglalás …………….…pld.
egyéb okirat
…………………………………………………………………………………….
Alulírott építtető kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti építményről
településképi véleményt alkotni szíveskedjenek.
Kelt: …………………………………, …..…. év ……………….. hó ….. nap

………………………………...
aláírás (kérelmező)

