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Építésügyi hatósági engedély kérelem – kísérőlap
Eljárási illeték illetékbélyegen leróva,
vagy Várpalota Város Önkormányzatának 12081000-00115409-02800006 számú eljárási illeték
beszedési számlájára utalva.
(A közlemény rovatba kérjük beírni az építésügyi hatósági eljárás megnevezését.)

1. ÉTDR ügyazonosító:...........................................................................................................................
2. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. A kérelmező(k) adatai:
Kiemelt kérelmező

Kérelmező

név:
cím/székhely:
születési dátum:
telefonszám:
e-mail cím:
jogi személy esetén adószám:
jogi személy esetén képviselő neve:
4. A kérelmezett engedély fajtája: (A megfelelő aláhúzandó)
a) építési engedélyezési eljárás
b) módosított építési engedélyezési eljárás
c) összevont engedélyezési eljárás
d) fennmaradási engedélyezési eljárás
e) használatbavételi engedélyezési eljárás
f) bontási engedélyezési eljárás
g) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás
h) jogutódlás tudomásulvételi eljárás
i) használatbavétel tudomásulvételi eljárás
j) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás
k) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás
l) veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásul vételi eljárás

5. A kérelem tárgya és annak rövid, értelemszerű leírása:.................................................................
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.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
6. A kérelem tárgyával összefüggésben:
Korábban keletkezett hatósági döntések megnevezése, iktatószáma és kelte, vagy az ÉTDR ügy és
iratazonosítója:............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Az építésügyi hatósági szolgáltatás körében kiadott hat hónapnál nem régebbi szakmai nyilatkozat
ÉTDR ügy és iratazonosítója:....................................................................................................................
Hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezése, vagy az ÉTDR ügy és
iratazonosítója:............................................................................................................................................
7. A kérelemhez szükség szerint csatolt mellékletek: (A megfelelő aláhúzandó)
a) aláírólap (papír alapon)
b) meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazása (papír alapon)
c) a 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 8. melléklete szerinti építészeti műszaki dokumentáció
(elektronikus formában)
d) a település polgármesterének településképi véleménye (elektronikus formában)
e) termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről
szóló jogerős hatósági határozat (elektronikus formában)
f) az építési napló összesítő lapja (elektronikus formában)
g) eljárási illeték befizetésének igazolása (illetékbélyeg, vagy átutalási megbízással)
h) igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (illetékbélyeg, vagy átutalási megbízással)

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
8. A kérelmező rendelkezése: (A megfelelő aláhúzandó)
a) A jogerős engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészetiműszaki
dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát:
kérem / nem kérem
b) A kapcsolattartás módja:

postai úton / ÉTDR felületen

c) A használatbavétel tudomásul vételének írásba foglalását: kérem / nem kérem

Kelt:.............................................., .................év........................................

.............................................................................
aláírás
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.............................................................................
aláírás

