Illetékbélyeg helye

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
Iktatószám: ……………………….
Adatok:
1. Az építtetőn neve: …………………………………………………………………………
címe: …………………………………………………………………………
2. A kérelemmel érintett ingatlan címe:
…………………………………………………………………… hrsz.: …………………….
3. A kérelmezett engedély fajtája:
használatbavételi engedély
4. A kérelem tárgya és annak leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek
(határozatok) megnevezése, száma, kelte:
………………………………………………………….

……………

7. Az építési munka felelős műszaki vezetőjének
neve
címe

……………
jogosultsága

…………………………… ………………………………………

………………………..

8. Mellékletek:
- felelős műszaki vezető nyilatkozata
- közművek és kéményseprő nyilatkozatai (1-1 pl.)
- alkalmassági szakvélemény
- egyéb okirat
Kérelem:

1 pl
… pl
1 pl
… pl

Alulírott(ak) ……………………………………………………………………. engedélyt
kérünk a 2. pontban megjelölt ingatlanon lévő építmény használatbavételére.
……………………………. , ………..év …… hó …. nap

………………………………..
aláírás

……………………………….
aláírás

1. Az építés célja: értékesítés, bérbeadás, saját használat, szolgálati használatra
történő átadás.
2. Kivitelező
neve: …………………………………………………………………………………………
címe: …………………………………………………………………………………………
jogosultsága (képesítése): ………………………………………………………………...
3. Az építkezést:
200… év ……………………… hó ….. napján megkezdtem.
200… év ……………………… hó ….. napján befejeztem.
4. Felelős műszaki vezető nyilatkozata:
a.) Az építési munka végzése a jogerős és végrehajtható építési engedélyek és a
jóváhagyott építészeti – műszaki tervdokumentációnak, valamint a
rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósulási) terveknek megfelelően történt.
Az építési munka végzése az építési tevékenységre vonatkozó szakmai,
minőségi és biztonsági előírások megtartásával, szakszerűen történt.
Az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.
b.) Az építési munka végzése a jogerős és végrehajtható építési engedélytől,
valamint a jóváhagyott építészeti – műszaki tervdokumentációtól eltérően
történt. Az eltérés nem minősül építési engedélyhez kötött építési munkának,
ezért külön mellékelem:
- az eltérést ismertető nyilatkozatokat
1 pld-ban,
- az eltérést ábrázoló állapottervet
4 pld-ban.

……………………………………
felelős műszaki vezető aláírása
Alulírott érdekelt közmű a túloldalon megnevezett épület használatbavételi
engedélyének kiadásához hozzájárulok:

……………………………..
Áramszolgáltató
Gázszolgáltató

……………………………
Vízmű

……………………………..
LÁNGŐR Kft.

………………………….

……………………………
Szennyvíz

Lakás és üdülő épület esetén a 2. sz. statisztikai adatlapot kell csatolni.

