
T E L E P Ü L É S K É P I  V É L E M É N Y E Z É S I  K É R E L E M  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Főépítészi iroda 

foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu 
tel: +36 22 537 206 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
 

A kérelmet és mellékleteit  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 7/2018.(IV.23.) rendelete 
44.§ hatálya alá tartozó, építési engedélyhez kötött tevékenységeket megelőzően kell benyújtani az ÉTDR felületén szakhatósági 
megkereséséként a Polgármesternek címezve. 
A kérlem *-gal jelölt részei kitöltésénél kérjük, a megfelelő választ aláhúzással, vagy a sor egyértelmű megjelölésével szíveskedjék jelezni! 

I. Kérelmező adatai: 
neve, elnevezése:             

címe  (irányítószám, település)           

(utca, házszám, emelet, ajtó / Pf.)          

telefonszáma:      

kérelmező személye az ingatlan tulajdonosa?* IGEN NEM 

II. Helyszín adatai: 
címe:  8000 Székesfehérvár,           

helyrajzi száma:      

III. Tevékenység adatai: 
a telken belül létesítendő épületek száma:          

az épület, építmény hasznos alapterülete:          

létesítendő lakások, üdülő-, szállás egységek száma:        

az épület, építmény rendeltetése*  

 egylakásos lakóépület 

 kétlakásos lakóépület 

 három- és többlakásos lakóépület 

 közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás) 

 üdülőépület 

 hivatali épület (iroda, igazgatási épület) 

 nagy- és kiskereskedelmi épület, kereskedelmi-szolgáltató épület (bevásárlóközpont, üzlet, fedett piac, 
műhely, szerviz, szalon 

 szálláshely szolgáltató-, és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió, fogadó, nyaraló- pihenőház, tábor, 
étterem, kávéház, büfé) 

 oktatási-, egészségügyi-, szórakoztatási- közművelődési rendeltetésű épület 

 közlekedési-,  hírközlési épület 

 ipari-, feldolgozási célra használt gazdasági épület (gyártócsarnok, gyárépület, raktárcsarnok 

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

 egyéb épület (sport-, szabadidő-, vegyes- és máshová nem sorolható rendeltetésű épület) 

 toronyjellegű építmény (6 m-nél magasabb kémény, víztorony) 

 egyéb építmény (reklámtartó, szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal, zászlórúd, utcabútor) 
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IV. A kérelem előzményei 
az előzmény irat iktatószáma, vagy ÉTDR azonosítója:         

az irat jellege*  ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY  TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNY 

V. Az építészeti műszaki dokumentáció  
a kérelem ÉTDR azonosítója:            

adatai*  

 1 példányban csatolva az ÉTDR-en 

 1 példányban papír alapon csatolva ( kizárólag tervtanácson alapuló véleményezésnél szükséges)  

 2 példányban papír alapon csatolva, melyből 1 példány záradékolt dokumentáció visszaküldésre kerül. 
(kizárólag tervtanácson alapuló véleményezésnél lehetséges).  

tartalma*  

 helyszínrajz 

 fényképek, látványtervek 

 építész műszaki leírás 

 építészeti műszaki tervlapok 

 meghatalmazás egy példányban, ha a kérelmet meghatalmazott nyújtja be 

VI. Az építészeti-műszaki dokumentáció tervezőjének adatai: 
tervező neve:              

névjegyzéki száma             

tervező személye a kérelmező meghatalmazottja?*  IGEN NEM 

VII. Kelt: év /hó /nap:              

 

 

 

VIII. Kérelmező hivatalos aláírása:          


