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NYILATKOZ AT
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó

Egyszerű bejelentéshez kötött építkezésről
Építtető I.
Teljes név:

6 jegyű ügyfél-azonosító: 
Születéskori név:

Anyja neve:

Születési hely / születési idő:
/

. év

. hó

. nap

Állandó lakcím:
Építtető II.
Teljes név:

6 jegyű ügyfél-azonosító: 
Születéskori név:

Anyja neve:

Születési hely / születési idő:
/

. év

. hó

. nap

Állandó lakcím:

Alulírott(ak)

Építtető

I.

és

Építtető

II.,

mint

építő/építtető

büntetőjogi

felelősségünk

tudatában

kijelentem/kijelentjük, hogy az alábbi lakóingatlan vonatkozásában
2. Ingatlan adatok
Helyrajzi száma:
Ingatlan tulajdoni lap szerinti címe:
Irányítószám
Település:
:

Ingatlan természetbeni címe1:

utca, házszám, épület, emelet, ajtószám

utca, házszám, épület, emelet, ajtószám

Irányítószám:

Település:

a) a 2016.01.01. és 2016.06.30. között indított egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén
„a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról” szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, illetve
b) a 2016.07.01. napján vagy azt követően indított egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység
esetén „a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről” szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
szerinti szabályoknak megfelelően az arra illetékességgel és hatáskörrel rendelkező építésügyi hatósághoz
az egyszerű bejelentést a/az
__ __ __ __. év __ __. hónap __ __. napján a fenti Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal és formában
megtettem, a szükséges dokumentumokat benyújtottam.
Kijelentem, hogy az építési tevékenységet a vonatkozó jogszabályok alapján megkezdhetem, mivel az
egyszerű bejelentést és a szükséges mellékleteket szabályszerűen benyújtottam és a benyújtást követő naptól
számított 15 nap eltelt.
Nyilatkozom, hogy a fentiek szerint benyújtott dokumentumok megegyeznek az elektronikus építési naplóba
feltöltött dokumentumokkal, azokban eltérés nincs.

1

Csak abban az esetben töltendő, amennyiben eltér a tulajdoni lap szerinti címtől
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Kijelentem (kijelentjük) továbbá, hogy jelen nyilatkozatot a CIB Bank Zrt. részére vissza nem térítendő állami
támogatás folyósításának/kamattámogatás/piaci hitel igénybevételéhez állítottuk ki, valamint hogy a fenti
adatok megfelelnek a valóságnak.

Kelt:

___________________________ ,

Építtető I.
Neve:

20 _____. év ___________________ hó _____ . nap

aláírása:


Építettő II.
Neve:

aláírása:


Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Tanú
neve:
Lakcíme:
2. Tanú
neve:
Lakcíme:

1. Tanú aláírása:

2. Tanú aláírása:
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