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Rajzszám:

Tervfajta:Jánossomorja településrendezési tervi eszközeinek
jóváhagyott

9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 

SZT-1/JM.

Munkaszám:

Dátum:

Lépték:
Jánossomorja Város Önkormányzata

Tervező:

Szabályozási terv jelmagyarázat

9081 Győrújbarát, Fő utca 26.
Tel: +36 20/476-2998

trendterv@trendterv.hu

módosításaTárstervező:

Rajz megnevezése:

Megbízás tárgya:

Megbízó:

Trend-Terv 
Településtervező IrodaTrend-Terv

TT-20322

JÁNOSSOMORJA
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

SZABÁLYOZÁSI TERV
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési

Szabályzatról szóló 21/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete

BELTERÜLET (JELMAGYARÁZAT)
M = 1 : 4 000

SZELVÉNYOSZTÁS

Németh Eszter
okl. településmérnök

TT 08-0597

Otoltics Anita
okl. településmérnök
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum NÉMETH ESZTER ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.08.23. 18.12.16


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: nemetheszty@freemail.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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