	függelék: Emlékeztető településképi szakmai konzultációról


Iktató szám: ………………………… 
EMLÉKEZTETŐ 
településképi szakmai konzultációról
Készült: dátum: 	hely: 	PMH
Jelen vannak: 	
	
	
Kezdeményező jogcíme (aláhúzandó):       építtető          tulajdonos         tervező          megbízott
A szakmai konzultációval érintett ingatlan helyrajzi száma: 	
címe: 	utca	hsz.
Tárgy: 	
Felvetett kérdések/javaslatok:	
	
	
	
	
	
Tervek csatolva:      igen        nem     
Főépítész / polgármester nyilatkozata( Megjegyzés: A fentiekben rögzített nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során.):	
	
	
	
	
	

Aláírások: 	 	
			
főépítész		Kérelmező



	függelék: Védett építmények önkormányzati támogatása


Védett építmények önkormányzati támogatása 
______________________________________________________________________________
Figyelem!
Mielőtt kitölti a kérelmet, győződjön meg arról, hogy a felújítandó épület szerepel-e a …/2017.(…) Ök. rendelet helyi egyedi védett épületeket és építményeket felsoroló 2. mellékletében, vagy az 1. melléklet szerint ábrázolt Pincefalu MT-n. 
______________________________________________________________________________
A kérelmező neve ……………………………………………………………………………………………
Lakcíme: …………………………………………………………………………………………………
Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………
A településképi jelentőségű épület, építmény pontos helyének megjelölése:

Monor, …………………………………………………………………. (út, utca stb),………………………………… (házszám)

Helyrajzi szám: ………………………, 

Épületrész megnevezése (pl. homlokzat, oromfal, tetőzet, ablak, kapu, kerítés stb): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A felújítani kívánt épület, épületrész jelenlegi állapotának rövid ismertetése, leírása:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A támogatási kérelem indoklása:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kötelező mellékletek:
	a meglévő eredeti állapotról színes fotók, rajzok stb., helyszínrajz
	tulajdoni lap

építési engedélyezési tervdokumentáció, jogerős engedélyezési határozat, ha építési engedély köteles a megvalósítani kívánt beruházás
költségvetés-tervezet a munka során felmerülő összes költségről az önrész és az igényelt önkormányzati támogatás részletezésében, a szükséges önrész rendelkezésre állásáról szóló igazolás
A pályázat benyújtója aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázatban meghirdetett, illetve az építési engedélyben leírt munkálatokra, az esetlegesen a Képviselő-testület által megszabott feltételekkel használja fel.

201.. ……………………….. hó  ……….. nap
……………………………….
a kérelmező sajátkezű aláírása

	függelék: Utcafásításra javasolt fák jegyzéke, telepítésre nem javasolt idegenhonos, invazív növények jegyzéke


Utcafásításra javasolt fák jegyzéke

Magyar név
Tudományos név
Háromerű juhar
Acer buergerianum
Mezei juhar
Acer campestre
'Jeffersred' rőtlevelű juhar
Acer x  freemanii 'Jeffersred'
(Acer x  freemanii AUTUMN BLAZE)
Korai juhar
Acer platanoides
Hegyi juhar
Acer pseudoplatanus
'Rotterdam' hegyi juhar
Acer pseudoplatanus 'Rotterdam'
Ezüst juhar
Acer saccharinum
(Acer dasycarpum )
Tatár juhar
Acer tataricum
Tűzvörös juhar
Acer tataricum subsp. ginnala
(Acer ginnala )
Hússzínű vadgesztenye
Aesculus x carnea
(Aesculus rubicunda )
'Briotii' hússzínű vadgesztenye
Aesculus x carnea 'Briotii'
Közönséges vadgessztenye
Aesculus hippocastanum
Selyemakác
Albizia julibrissin
Lándzsáslevelű éger
Alnus x spaethii
Szívlevelű éger
Alnus cordata
Mézgás éger
Alnus glutinosa
Közönséges nyír
Betula pendula
Himalájai nyír
Betula utilis
Közönséges gyertyán
Carpinus betulus
Szelídgesztenye
Castanea sativa
Szívlevelű szivarfa
Catalpa bignonioides
Karéjoslevelű szivarfa
Catalpa ovata
Déli ostorfa
Celtis australis
Közönséges júdásfa
Cercis siliquastrum
'Pink Dawn' taskenti szivarfa
x Chitalpa tashkentensis 'Pink Dawn'
Török mogyoró
Corylus colurna
Fényeslevelű galagonya
Crataegus x lavalleei
Skarlátvirágú galagonya
Crataegus x media 'Paul's Scarlet' (Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet')
'Snowbird' díszgalagonya
Crateagus x mordensis 'Snowbird'
'Toba' díszgalagonya
Crateagus x mordensis 'Toba'
'Nagybogyós' kétbibés galagonya
Crataegus laevigata 'Nagybogyós'
Egybibés galagonya
Crataegus monogyna
'Tahi' szárnyaltlevelű galagonya
Crataegus pinnatifida 'Tahi'
Közönséges bükk
Fagus sylvatica
'Purple Tahi' fehér kőris
Fraxinus americana 'Purple Tahi'
Keskenylevelű kőris
Fraxinus angustifolia
Magas kőris
Fraxinus excelsior
Virágos kőris
Fraxinus ornus
Páfrányfenyő
Ginkgo biloba
Tövises lepényfa
Gleditsia triacanthos
Fekete dió
Juglans nigra
Pompás dió
Juglans regia
Bugás csörgőfa
Koelreuteria paniculata
Oszlopos csörgőfa
Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'
Amerikai ámbrafa
Liquidambar styraciflua
Amerikai tulipánfa
Liriodendron tulipifera
Japán liliomfa
Magnolia kobus
Bogyós díszalma fajta
Malus baccata
Pompás díszalma
Malus spectabilis
Fehér eperfa
Morus alba
'Október' perzsafa
Parrotia persica 'Október'
Császárfa
Paulownia tomentosa
(Paulownia iperialis )
Közönséges platán
Platanus x hispanica
Fehér nyár
Populus alba
Szürke nyár
Populus x canescens
'Favorit' nyár
Populus 'Favorit'
Jegenyenyár
Populus nigra 'Italica'
Kínai nyár
Populus simonii
Rezgő nyár
Populus tremula
Teltvirágú cseresznye
Prunus avium 'Plena'
Cseresznyeszilva
Prunus cerasifera
Meggy
Prunus cerasus
Házi szilva
Prunus domestica
Keserű mandula
Prunus dulcis
Gömbmeggy
Prunus x eminens 'Umbraculifera' (Prunus fruticosa 'Globosa')
'Spire'-díszcseresznye
Prunus 'Spire'
'Amber Beauty' mandzsu zelnice
Prunus maackii 'Amber Beauty'
Sajmeggy
Prunus mahaleb
Zelnice
Prunus padus
Japán cseresznye
Prunus serrulata
'Canada Red' virginiai zelnice
Prunus virginiana 'Canada Red'
Nyírlevelű körte
Pyrus betulifolia
Kínai körte
Pyrus calleryana
'Beech Hill' közönséges vadkörte
Pyrus communis 'Beech Hill'
'Kartália' hófehér díszkörte
Pyrus nivalis 'Kartália'
Vadkörte
Pyrus pyraster 
Turner-tölgy
Quercus x turneri 'Pseudoturneri'
Csertölgy
Quercus cerris
Kocsánytalan tölgy
Quercus petraea
Molyhos tölgy
Quercus pubescens
Kocsányos tölgy
Quercus robur
(Quercus pedunculata )
Vörös tölgy
Quercus rubra
'Böhönyei' torzsás ecetfa
Rhus typhina 'Böhönyei'
'Pink Cascade' carolinai akác
Robinia x margaretta 'Pink Cascade' (Robinia x margaretta CASQUE ROUGE)
Rózsás akác
Robinia hispida
Mirigyes akác
Robinia luxurians
Fehér fűz
Salix alba
Közönséges japánakác
Sophora japonica
Madárberkenye
Sorbus aucuparia
Borbás-berkenye
Sorbus borbasii
Erdélyi berkenye
Sorbus dacica
'Vállus' keszthelyi berkenye
Sorbus decipientiformis 'Vállus'
'Dégen-berkenye
Sorbus degenii
'Gran Sasso'berkenye
Sorbus 'Gran Sasso'
Svéd berkenye
Sorbus intermedia
'Hainburg' berkenye
Sorbus 'Hainburg'
Sárgáslevelű berkenye
Sorbus pseudolatifolia
Rédl-berkenye
Sorbus redliana
Kereklevelű berkenye
Sorbus x rotundifolia
'Teknőc' berkenye
Sorbus 'Teknőc'
'Barabits' barkócaberkenye
Sorbus torminalis 'Barabits'
'Szádelő' Tuzson-berkenye
Sorbus tuzsoniana 'Szádelő'
'Gánt' vértesi berkenye
Sorbus vetesensis 'Gánt'
Kínai mézesfa
Tetradium danielli
(Euodia hupehensis )
Európai hárs
Tilia x europae
(Tilia x vulgaris )
'Glenleven'-hárs
Tilia x  flavascens 'Glenleven'
Amerikai hárs
Tilia americana
Kislevelű hárs
Tilia cordata
Nagylevelű hárs
Tilia platyphyllos
(Tilia grandiflora )
'Szent István'-hárs
Tilia 'Szent István'
Ezüst hárs
Tilia tomentosa
'Lobel' szil
Ulmus 'Lobel'
Gömbszil
Ulmus minor 'Globosa'
Pusztaszil
Ulmus pumila 'Puszta'
Japán gyertyánszil
Zelkova serrata



Telepítésre nem javasolt idegenhonos, invazív növények jegyzéke

Magyar név
Tudományos név
borfa, tengerparti seprűcserje
Baccharis halimifolia
kaliforniai tündérhínár
Cabomba caroliniana
vízijácint
Eichhornia crassipes
perzsa medvetalp
Heracleum persicum
kaukázusi medvetalp 
Heracleum persicum
sosnowsky-medvetalp
Heracleum sosnowskyi
hévízi gázló
Hydrocotyle ranunculoides
fodros átokhínár
Lagarosiphon major
magyvirágú tóalma
Ludwigia grandiflora
sárgavirágú tóalma
Ludwigia peploides
sárga lápbuzogány
Lysichiton americanus
közönséges süllőhínár
Myriophyllum aquaticum
keserű hamisüröm
Parthenium hysterophorus
ördögfarok keserűfű
Persicaria perfoliata
kudzu nyílgyökér
Pueraria montana 
közönséges selyemkóró
Asclepias syriaca
vékonylevelű átokhínár
Elodea nuttallii	
kanadai átokhínár
Elodea canadensis
bíbor nebáncsvirág
Impatiens grandiflora
kisvirágú nebáncsvirág
Impatiens parviflora
felemáslevelű süllőhínár
Myriophyllum heterophyllum
kaukázusi medvetalp
Heracleum mantegazzianum
óriásrebarbara
Gunnera tinctoria
tollborzfű
Pennisetum setaceum
kanadai nyár
Populus x canadensis
aligatorfű
Alternanthera philoxeroides

Microstegium vimineum
akác
Robinia pseudo-acacia
amerikai kőris
Fraxinus pennsylvanica
bálványfa
Ailanthus altissima
keskenylevelű ezüstfa
Elaeagnus angustifolia
fekete fenyő
Pinus nigra
erdei fenyő
Pinus silvestris
cserjés gyalogakác
Amorpha fruticosa
kései meggy
Prunus serotina
zöld juhar
Acer negundo
kínai karmazsinbogyó / kínai alkörmös
Phytholacca esculenta
japánkeserűfű fajok
Fallopia spp.
kanadai aranyvessző
Solidago canadensis
magas aranyvessző
Solidago gigantea
parlagfű
Ambrosia artemisifolia
süntök
Echinocystis lobata
keserű csucsor
Solanum dulcamara
aranka fajok
Cuscuta spp.
nyugati ostorfa
Celtis occidentális
arany ribiszke
Ribes aureum
adventív szőlőfajok
Vitis-hibridek
vad szőlőfajok
Parthenocissus spp.
olasz szerbtövis 
Xanthium strumaium subsp. italicum
japán komló
Humulus japonicus
átoktüske
Cenchrus incertus
moszatpáfrányfajok
Azolla mexicana, Azolla filiculoides


