
A TORDASZENTLÁSZLÓI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK 

KÉRÉS 

A KIADÁSÁRA EGY VÁROSRENDÉSZETI BIZONYITVÁNYNAK 

    

             Alulirott 1)..................................................................SZ.A.SZ. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,  

lakhellyel/székhellyel 2) ...............................megyében, municipium/város/község................... 

falu................, szektor..................,postai kód................, utca....................... sz. ........................, 

bl. ......lép.......... emel. ...... ap. ........., telefon/fax.........................., e-mail.................................., 

minőségben/mint képviselő.....................................................E.A.K........................................... 

             megfelelően az 50/1991-es sz.-ú Törvény előirásainak, az épikezési munkálatok 

elvégzéseinek az engedélyezésére nézően, újraközölve, az utolagos modósitásokkal és 

kiegészitésekkel, kérem a kiadását a városrendészeti  bizonyitványnak a következő célból: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

    1.A dokumentáció kidolgozása az épitkezési                                  e) fúrási és kiásási munkálatoknak 

      munkálatok elvégzésért engedélynek, megfelelően                            az elvégzésére a geotehnikai és  

      az előirásainak a 3.szak. (1)bekez. a Törvényből,nézően a:             geologiai kutatások tanulmányainak, 

     1.1. Épitkezési munkálatokra                                                              eltervezése és a kinyitása a kavicsbánya                        

      1.2.Felszámolási munkálatokra                                                          kitermelésnek, a gáz és olaj szondáknak 

      a) épitkezési, újraépitési, megerősitési, modósitási,                              valamint más felszini és föld alatti  

          terjesztési,helyreállitási, rendeltetés változatási                                 kitermeléseknek                               

         vagy javitási munkálatai az épületeknek bármilyen                        f) munkálatok, berendezések és épitke- 

          módon, valamint az ezekhez tartozó berendezéseknek,                    zések ideiglenes karakterrel, szüksége- 

         azok kivételével melyeket előir a 12.szak.-a az 50/1991                   sek a munkálatok elvégzésének meg- 

        sz.-ú Törvény ;                                                                                     szervezéséhez, az 50/1991 sz. Törvény 

       b) épitkezési, újraépitési, terjesztési, javitási, megerősitési,                 7.szak.(11) bek. által előirt feltételeiben 

          védelmi, helyreállitási, megőrzési munkálatok, valamint              g) sátor, házikó és lakókocsi táborok szer- 

          bármilyen más munkálatok, értéktől függetlenül, melyeket             vezése 

          következik elvégezni azon épitkezéseken melyek történelmi        h) ideiglenes karakterű épitkezési munká- 

          emlékműveket képviselnek, meghatározva a törvénynek                 latok, bódék,házikók, kabinok, kirakódó 

          megfelelően  ;                                                                                   felületek a közsétányokon és területeken 

       c) épitkezési, újraépitési, modósitási,terjesztési, javitási,                     hirdető testek és táblák, cégek és reklá- 

          korszerűsitési és helyreállitási munkálatok a kommunikációs          mok, valamint a házi  csatolmányai  a 

          utakra nézően bármilyen módón, erdelyi utakra, mű alkotásokra,   mezőgazdasági kitermeléseknek melyek  

          csatornákra és tehnikai-városi felszereléseire, hidrotehnikai           a külterületen helyezkednek el 

          munkálatokra, medrek berendezésére, erdészeti javitási                   i) temetők – újak és kiterjeszkedések 

          munkálatokra, infrastrúktura berendezések munkálataira,                2.Közjegyzői műveletek az ingatlan 

          új termelési kapacitás munkálataira, közlekedésre,elektromos            forgalomra nézően 

          energia és/vagy hő terjesztésére, valamint a helyreállitására és           eladások,       vételek,     koncessziók, 

          az újá tehnikaivá tevésre a létezőknek nézően  ;                                  engedmény..      függő.       parcellák, 

         d)  városi bútorzat és körülmények, zöld övezet berendezések,            fúziók     particiók     öröksségek  stb. 

               parkok, piacok és más berendezési munkálatai a köz                    3.Odaitélése liciten  közmunkálatok 

               területeknek  ;                                                                                   terveinek (elnevezés) 

                                                                                                            ........................................................ 

                                                                                                     4.Igazságszolgáltatási kérések 

                                                                                                                         5.Más a törvény által előirt célok                                                                                                         

                                                                                                                            (meghatározás) 



                    azon ingatlan részére     terület és/vagy      épületnek mely elhelyezkedik a 

................................ megyében, municipium/város/község.......................     falu........................ 

szektor ......., postai  kód ..................., utca............................................, sz. ............, bl. ..........., 

lép. .........., emel. ............., ap. ........., vagy  azonositva 3)..............................................által. 

                     Az ingatlan azonositásának támogatásában mellékelem :  

     kataszteri/topográfiai terv napra készen, fok 1:..........................valamint  a telekönyv 

kivonatát tájékoztatás céljából, kiadva a K.I.NY.I éltal 4); 

      

.......................................................................................................................................................     

A terület felülete és/vagy az épületé melyért kérem a városrendészeti bizonyitványt.....m
2 

Dátum...............................        L.S.                                             Aláirás 5): 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONTOSITÁSOK 

 

a nyomtatvány kitöltésére nézően 

„ Kérés a kiadásáért a városrendészeti bizonyitványnak” 

 

1) Család és keresztneve a kérőnek: 

I I egyén ; vagy 

I I a cég képviselője (jogi személy) , pontositva ennek az elnevezését, valamin a kérő 

minőségét is a cég keretén belől. 

 

2) Lakhelye/székhelye a cégnek: 

Egyén részére : 

I I kitöltendő adatokkal a lakhelyére nézően. 

Jogi személy részére : 

I I kitöltendő adatokkal a cég szociális székhelyére nézően. 

 

3) Más azonositási elemek : 

 Azon esetben ha az ingatlan elhelyezkedése nincs kiemelve a kataszteri vagy topográfiai 

terveiben a helységnek/ közigazgatási területnek (a fokokon 1:500, 1:2000  vagy 1:10.000, 

esetenként ) melyek a  területi kataszteri és ingatlan nyilvánosság iroda kezelésében vannak, 

az ingatlan azonositására a kérő be tud mutatni, esetenként, információkat a következökre 

nézően : 

I I helyiség, kataszteri szám és telekönyvi szám, azon esetben ha a törvény nem irja elő 

másként , vagy 

I I utalási elemek, általánosan ismertek, vagy 

I I sor szám és a terület felülete bejegyezve a mezőgazdasági Nyilvántartásba, vagy 

I I helyzeti terv kivonat egyes tanulmányok kereteiből és/vagy városrendészeti tervek 

melyeket elözőleg dolgoztak ki az övezetben. 

 

4) Kataszteri/topográfiai tervek, a szóban fórgó ingatlanok megjelenitésével, eképen: 

I I azon ingatlanok részére melyek nincsenek beirva a kataszteri és ingatlan nyilvánossági 

nyilvántartásokban : Övezetbe beilleszkedő terv, az egyik fokon 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 

1:1.000, 1:500, vagy esetenként, kiadva, kérésre, a kataszteri és ingatlan nyilvánossági iroda 

által. 

 

5)  Az „Aláirás” kockában: 

I I beirják érthetően a kérő nevét: egyén vagy képviselője a jogi személynek. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


