A nyomtatványt nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni.
6. számú melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK UTÓLAGOS BEJELENTÉSE
Amennyiben az épület
− értéke – az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes
szabályairól szóló jogszabály szerint számított 50 millió forint – számított építményértéket nem haladja
meg,
− illetve a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozik,
− és az építtetői fedezetkezelés hatálya alá nem esik,
akkor az építtetőnek a tervezett építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését és az építési napló
megnyitásának napját a kivitelezés megkezdését követő 8 napon belül kell bejelentenie az elsőfokú
építésfelügyeleti hatóságnak. (Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala; címe:
2800 Tatabánya, Fő tér 4. 19. iroda, levélcíme: 2801 Tatabánya, Pf. 173.)
(ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00, Péntek: 8.00 – 12.00).
1. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe:
………………………………………………………………………………………………………………..
helyrajzi száma: ……………………………
2. Az építtető (bejelentő) neve:………………………………………………………………………………
lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………
3. A bejelentés tárgyára vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedély (bejelentés)
Megnevezése és rendeltetése: ……………………………………………………………(pl. lakóépület építési engedélye)
elsőfokú építésügyi hatóság:………………………………………………………….……….……Jegyzője
száma: ……………………………………
jogerőssé válás napja: ……………………………………………..
Kérelem:
Alulírott ………………………………………………………………………………………………(név, cím)
bejelentem, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanon tervezett új építmény, építményrész, meglévő építmény
bővítése, átalakítása, korszerűsítése, felújítása, helyreállítása, elmozdítása, fennmaradása és továbbépítése,
egyéb építési tevékenység végzése (megfelelő rész aláhúzandó)
a) az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes
szabályairól szóló jogszabály szerint számított 50 millió forint számított építményértéket nem éri el és nem
haladja meg, nem tartozik az építtetői fedezetkezelés hatálya alá, nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény hatálya alá, valamint a továbbépítésre vonatkozóan az 50 millió forint számított
építményértéket nem éri el,
b) az építőipari kivitelezési tevékenységét 2011. …………………………………….(dátum) a vállalkozó
kivitelező megkezdte, az építési naplót megnyitotta.
Kelt: .........................................., 2011. év ..................................... hó ........ nap
……………………………………………
(bejelentő, építtető aláírása)
Az első fokú építésfelügyeleti hatóság átvétele, bélyegzője:
A bejelentést a mai napon átvettem és az építési munka megkezdését a fent megjelölt időpontban tudomásul
veszem.
Tatabánya, 2011. ………………………………hó ………..nap
építésfelügyelő

