
4. melléklet a 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI KÉRELEM* (ÉTDR-BEN BENYÚJTANDÓ)
Hatvani Polgármesteri Hivatal
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
06-37/542-356

I. Kérelmező adatai
a) Neve (elnevezése): __________________________________________
b) Címe / székhelye (település): __________________________________________
     (utca, házszám, emelet, ajtó / Pf.): __________________________________________
c) Telefonszáma: __________________________________________
d) Kérelmező jogállása (aláhúzandó) magánszemély / jogi személy
e) Jogi személy képviselője: __________________________________________
f) Kérelmező személye (aláhúzandó) építtető / az ingatlan tulajdonosa
II. Építési helyszín adatai
a) Címe (utca, házszám): __________________________________________
b) Helyrajzi száma: __________________________________________
c) HÉSZ övezeti / építési övezeti jele: __________________________________________
III. A kérelem előzményei
Korábbi főépítészi állásfoglalás, nyilatkozat, szakmai konzultáció emlékeztetője, korábbi építési, 
fennmaradási engedély, vagy településképi vélemény (a megfelelő aláhúzandó)
Megnevezése, száma, azonosítója: __________________________________________
IV. A melléklet építészeti-műszaki dokumentáció
a) ÉTDR azonosítója: __________________________________________
b) ÉTDR iratazonosító (hatóság tölti ki):__________________________________________
c) Papír alapon is csatolt a kérelemhez: igen / nem
V. Az építészeti-műszaki dokumentáció tervezőjének adatai:
a) Neve: __________________________________________
b) Névjegyzéki száma: __________________________________________
c) A tervező a kérelmező meghatalmazottja(aláhúzandó): igen / nem
VI. Építési tevékenység
a) Rövid leírása: __________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

b) Részletes adatai:
ba) A telken belül létesítendő épületek száma: __________ db
bb) Az épület, építmény hasznos alapterülete: __________ m2

bc) Létesítendő lakások, üdülő-, szállás egységek száma:_________ ___________db
bd) Az épület, építmény rendeltetése:  (A megfelelőt jelölje meg)

Egylakásos lakóépület

Kétlakásos lakóépület

Három- és többlakásos lakóépület

Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)

Üdülőépület
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Hivatal (iroda) épület (iroda, igazgatási épület)

Kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi), szolgáltató épület (bevásárlóközpont, önálló 
üzlet, fedett piac, lakossági fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás)

Szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió, fogadó, 
egyéb nyaraló-pihenő otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, büfé)

Oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, közművelődésre 
használt épület 

           Közlekedési és hírközlési épület

Ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, csarnok, vágóhíd, sörfőzde, siló)

Mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (istálló, magtár, pince, üvegház)

Egyéb nem lakóépület (pl. sport, üzemanyagtöltő, hírközlési torony, kémény,
víztorony, toronyjellegű építmény, ha a legmagasabb pontja a rendezett terepszinttől 
meghaladja a 6 métert)

Nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb.)

Egyéb építmény (reklámtartó, szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal, zászlórúd, 
utcabútor)

Ha a kérelmet,  vagy a dokumentációt  meghatalmazott  nyújtja  be – az általános  közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 14. § szerint – szabályszerű meghatalmazás csatolása 
szükséges 1 db eredeti, aláírt példányban.

Kelt: ……………………. 202.. év ………….…….hó ..… nap.

   …………………………………...
kérelmező

telefon: …………………..
e-mail:   ………………….…...
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