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5/2020. (I.30.) számú önkormányzati rendelet 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE
Településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenységek

I. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.)
számú Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek.

II. Reklámok és reklámhordozók elhelyezése, valamint a mindenkori hatályos Tvtv. előírásai szerint reklámnak nem minősülő: a. cégtábla, cégér,
üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezendő, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratok, b. hordozófelülettől függetlenül
minden grafikai megjelenítés, plakát,
c. az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) gazdasági reklám elhelyezés,
d. a járművön elhelyezett gazdasági reklám, továbbá
e. a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívás (hirdetés), valamint az Önkormányzat által
lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetések.

III. Meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – módosítása, megváltoztatása.

IV. A jogerős és végrehajtható építési engedély alapján megkezdett, de a jogerős engedélytől eltérően megvalósítandó, az érintett szakhatóságok
által jóváhagyott – az eltérést tekintve építési engedélyhez, vagy módosított építési engedélyhez nem kötött – építési munkák végzése.

V. Az épületekre vetített vagy elhelyezett díszkivilágítás, homlokzatainak egyéb megvilágítása.

VI. Közterületen és magánterületen funkcionális célokat szolgáló – kivéve a karbantartási tevékenységgel érintett - utcabútor, közművelődési célú
hirdetőoszlop, kerítések, kerti építmények elhelyezése.

1/5



 
Belváros LipótvárosBudapest Főváros V. ker. Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal
Építési és Műszaki Osztály

1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
Telefon: 8727272

Fax: 8727617
Email: www.belvaros-lipotvaros.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30

 

A településképi eljárás típusa

Szakmai konzultáció
Településképi véleményezési eljárás
Településképi bejelentési eljárás

A kérelmező adatai

Kérelmező neve

Kérelmező lakcíme/ székhelye

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Kérelmező telefonszáma Tájékoztató jellegű kapcsolattartást biztosító e-mail címe
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A folytatni kívánt tevékenység

Megnevezése

Inagtlan címe

Irányítószám Város/község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Ingatlan helyrajzi száma

A folytatni kívánt tevékenység rövid leírása

 

A folytatni kívánt tevékenység tervezett időtartama

Határozatlan időtartamra
Határozott időtartamra

-tól -ig

Egyéb

Településképi véleményezési eljárás esetén

ÉTDR azonosító

Településképi bejelentési eljárás esetén

A tárggyal kapcsolatos korábban keletkezett hatósági engedélyek, bejelentések megnevezése, ügyiratszáma

 

Helység Dátum Bejelentő
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Csatolt mellékletek
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