4. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

Az építési tevékenység megkezdésének elızetes bejelentése
Az építıipari kivitelezési tevékenységrıl szóló jogszabály alapján az építésügyi hatósági
(létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
szóló jogszabály szerint számított 50 millió forint értéket meghaladó, valamint az építtetıi
fedezetkezelés hatálya alá tartozó, illetve a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén.
1. Építési engedély adatai
a) engedélyezı hatóság neve: .......................................................................................................
b) engedélyezı hatóság címe: .......................................................................................................
c) építési engedély száma: ............................................................................................................
d) építési engedély jogerıre emelkedése: .....................................................................................
2. Építtetı adatai:
a) neve (elnevezése): ....................................................................................................................
b) címe (település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): ............................................................
3. Építési helyszín adatai
a) címe (település, utca, házszám): ..............................................................................................
b) helyrajzi száma: ........................................................................................................................
c) az ingatlan védettségére vonatkozó adatok (mőemlék, mőemléki terület, régészeti lelıhely):
...........................................................................................................................................................
4. Kivitelezés kezdésének tervezett idıpontja (csak az elsı bejelentésnél)
200 .......... év ................................... hó .......... nap
5. Vállalkozó kivitelezı adatai: tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum) □
a) neve (elnevezése): ...................................................................................................................
b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):
......................................................................................................................................................
c) vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: .......................................................
d) adóazonosító száma: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
6. Felelıs mőszaki vezetı adatai: tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum) □
a) neve (elnevezése): ..................................................................................................................
b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):.
......................................................................................................................................................
c) névjegyzéki száma: FMV-.........................................................................................................
7. Építési mőszaki ellenır adatai (ha tevékenységét jogszabály kötelezıen elıírja, vagy az építtetı
önként megbízza): tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum) □
a) neve (elnevezése): .................................................................................................................
b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):
.....................................................................................................................................................
c) névjegyzéki száma: ME-..........................................................................................................
A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó építési munkák esetén
kitöltése kötelezı, egyéb esetben, ha van építési mőszaki ellenır, az adatszolgáltatás megadása
önkéntes, ha nincs, kérjük a rovatokat kihúzni.
8. Kivitelezési dokumentáció tervezıjének adatai: tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum) □
a) neve (elnevezése): .................................................................................................................
b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):
....................................................................................................................................................
c) névjegyzéki száma: ME-.........................................................................................................
9. Tervellenır adatai: tevékenysége kezdete (dátum) □ vége (dátum) □
a) neve (elnevezése): .................................................................................................................
b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):
....................................................................................................................................................
c) névjegyzéki száma: ME- ........................................................................................................
10. Építtetıi fedezetkezelı adatai (ha jogszabály elıírja építtetıi fedezetkezelı közremőködését)
a) neve:
b) címe:
11. Az építtetı, beruházó, mint adatszolgáltató nyilatkozata: Kijelentem, hogy a fenti adatok a
valóságnak megfelelnek.
Kelt: ........................... 200..... év .............................. hó .......... nap.
………………………………..
aláírás

