DABAS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
KIEMELT VÁROSI ÉPÍTÉSHATÓSÁGI HIVATAL
2370 Dabas, Szent István tér 1/b. tel.: 29/ 561-206

e-mail: epiteshatosag@dabas.hu

KIVITELEZÉSI MUNKA MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE
Alulírott…………………………………………………………………………….. építtető bejelentem,
hogy……………….…………, …………………………. utca …………..számú, …………….hrsz-ú
ingatlanon a ………/…………számú határozattal engedélyezett építési ill. bontási* munkát
20…., ………………….hó……….. napján megkezdem.
Egyben kijelentem, hogy – 135/2005. (VII.14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően
értelmezetten, – az engedélyezett épületek, építmények összesített anyag- és munkadíj költségeinek
együttes összege (szerződéses érték) a nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 10 millió forint
kivitelezési értéket
nem haladja meg / meghaladja *.

Az alapozás kitűzésének várható időpontja: …………………………………….
A szerkezetkész állapot várható időpontja:……………………………………….
A kivitelező (vállalkozó) neve (elnevezése): ……………………….………….……………………
címe (székhelye): ……………………………….….……………………
illetve
A kivitelezésért felelős műszaki vezető neve: ………………………………………………………
címe (székhelye): ………………………….……………………………
Jogosultságának igazolása (engedélyének száma): ………………………………………………….
Kijelentem, hogy a kivitelezési munkát a fenti építési engedélyben foglaltak szerint, az engedélyezett terveknek
megfelelően fogom elvégezni.
Dabas, 20……,. ……….……….. hó ….. napja
…………………………………………..……………………..
Építtető/építtetők aláírása
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alulírott …………………………………………….. a fenti bejelentést tudomásul vettem és a kivitelezési
munkák végzése alatt a felelős műszaki vezetői teendőket ellátom.
Kijelentem, hogy a Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékbe felvettek,
névjegyzéki számom: ……….……………………
szakmai gyakorlatom:
………….év.
……………………., 20……., …………….……….. hó ….. napja
…………………………………………………
Felelős műszaki vezető aláírása
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Kérjük, a megfelelő szövegrészt aláhúzni.
E NYILATKOZAT BENYÚJTÁSÁIG AZ ÉPÍTKEZÉS NEM KEZDHETŐ MEG!
Felhívjuk az építtetők figyelmét, hogy az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 137. §-a értelmében, - aki a kivitelezés
megkezdését, annak megkezdése előtt 8 nappal, továbbá a felelős műszaki vezető nevét és címét, jogosultságát nem jelenti be – 100 000 forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
Ezennel felhívjuk Önöket 8 napon belül tegyenek eleget bejelentési kötelezettségüknek az építési engedély előírása értelmében az 1997. évi LXXVIII. tv.
alapján az 51/2000.(VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet előírásainak betartásával, mivel annak elmulasztása esetén építkezés leállítása iránt is
intézkednünk kell.
Amennyiben a felelős műszaki vezető személyében változás következik be, úgy a változás előtt 8 nappal a bejelentést ismételten meg kell tennie.

KIVITELEZÉSI MUNKA MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSÉVEL EGYIDEJŰ
ADATSZOLGÁLTATÁS
a) építtető neve (elnevezése): ………………………………………….
címe (székhelye): ………………………………………….
b) az építési helyszín címe: ……………………………………………
helyrajzi száma: ……………………………………………
c) a kivitelező (vállalkozó) neve (elnevezése): ……………………………………………
címe (székhelye): ……………………………………………
kivitelezési jogosultságának igazolása: ……………….……………………………
(vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés)
d) a felelős műszaki vezető neve: …………….……………………….
címe (székhelye): ………………………………………
jogosultságának igazolása: ……….…………………………….
az építési műszaki ellenőr neve: …………………..………………….
címe (székhelye): ………………………………………
jogosultságának igazolása: ……………………..……………….
Alulírott, ……………………………………………………. építtető kijelentem, hogy a fent közölt adatok a
valóságnak mindenben megfelelnek. Amennyiben a bejelentett adatokban változás következik be, úgy a
változás előtt 8 nappal a bejelentést ismételten megteszem.
………………………, 20……., ………………..……….. hó ….. napja
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Építtető/építtetők aláírása
FIGYELEM !
Ezen bejelentéssel egyidejüleg – a 135/2005. (VII.14.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint – építtetőnek az építési
tevékenységre vonatkozó kivitelezési értéket az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak (a továbbiakban: APEH) meg
kell küldenie.
A bejelentésekben meghatározott adatokban történt változásokat építtetőnek haladéktalanul be kell jelentenie – az
érintettségnek megfelelően – az építésügyi hatóságnak és az APEH-nak.
Ezen adatszolgáltatást az engedélyezett és nettó 10 millió forint kivitelezési értéket (szerződéses érték) meghaladó
épületek, építmények kivitelezésének tervezett megkezdése előtt legalább 8 munkanappal kell megtenni és az építésügyi
hatóságnak írásban bejelenteni.
Felhívjuk az építtetők figyelmét, hogy az 1997. évi LXXVIII. tv. 46. §-a alapján építésfelügyeleti bírság szabható ki,
melynek összege 50 000 forinttól 10 000 000 forintig terjedhet.
A felelős műszaki vezetői feladatok ellátásának szakképesítési feltételeiről az 51/2000. (VIII.9.) FVM rendelet 1.sz.
melléklete rendelkezik.
7. Felelős műszaki vezető: az építési munkahelyen végzett építési-szerelési munkát az Étv. 40. § (2) bekezdésében
meghatározott felelősséggel irányító személy.
6. § (1) Felelős műszaki vezető csak az lehet, akit a Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékbe (a továbbiakban:
névjegyzék) felvettek.
10. § (1) Felelős műszaki vezető csak az a személy lehet, akit az építményfajta, valamint a szakterület megjelölésével a
névjegyzékbe felvettek.

