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TÁRGY: 	Javaslat kollaudációs határozat kiadására 


Természetes személy esetében:
Az építtető(k) kereszt-  és vezetékneve: ….................................................................................................

Lakcíme: ..........................................................................................................tel.: .......................................

Jogi személy esetében:
A vállalat neve és székhelye: ..........................................................................................................................

Hivatalos képviselője (ügyvezetője): ..............................................................................................................

Azonosító száma (IČO), telefonszáma: ..........................................................................................................

Javasolja, hogy a területtervezésre és építkezési rendre vonatkozó 50/1976 törvény, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján, valamint az építkezési törvény egyes rendelkezéseit pontosító  453/2000-es sz. hirdetmény 17. paragrafusa alapján az alábbi épületre kiadják a kollaudációs határozatot (az épület megnevezése az építkezési engedély szerint):  ............................................................ ..........................................................................................................................................................................

Az épület a …………………………………………………………….…………………. számú parcellán

………………………………….. kataszterében ………………………………..községben / városban van. 

Az építkezési engedély (területi határozat, befejezés előtt álló épület megváltoztatására kiadott határozat) kiadásának dátuma és száma: .........................................................................................................................

Az engedélyt kiadta: ....................……………......................................................................................................

Az építkezés befejezésének (átadásának) időpontja.......................................................................................
Az építkezési terület   és a  környezet helyreállításának időpontja: ...............................................................

Az épületen az építkezési engedély vagy területi határozat kiadása óta az alábbi változások történtek: ………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………...............................................



……………………………………………….
                                                                                                               A kérvényezők aláírás
A kollaudációra benyújtott kérvényhez csatolt dokumentumok:

	írásbeli bizonylat az épületnek a területen való elhelyezéséről (földmérési tervrajz),
	a tervdokumentáció, amelybe berajzolták azokat a változásokat, amelyeket az eredetileg jóváhagyott építkezési dokumentációhoz képest megvalósítottak, 
	Somorja Város engedélye arra vonatkozóan, hogy a közterületen a közműhálózat elhelyezése céljából ásatási munkálatokat végezhessenek, 
	igazolás arra vonatkozóan, hogy elvégezték a radon átszivárgását megakadályozó szigetelés próbáját, 
	az építkezési napló, 
	igazolás a gázvezeték nyomáspróbájáról, 
	igazolás a gázzal üzemelő berendezések szakmai vizsgálatáról,  
	a gázkazán jótállási papírjainak fénymásolata,
	a villamos berendezések szakmai vizsgálatáról és szakmai próbájáról kiállított igazolás,
	az illetékes villamos üzem szakmai vizsgálatáról és próbájáról kiállított igazolás / első kiindulási igazolás,
	a villámhárító szakmai vizsgálatáról és próbájáról kiállított igazolás, 
	a statikus igazolása, hogy átvette az alapsávrétegről szóló igazolást, és véleményezte a javasolt alapok vonatkozásait,
	az építkezésen keletkező hulladéknak a szemétlerakaton való elhelyezésére vonatkozó engedély  

igazolás arra vonatkozóan, hogy a szennycsatorna csatlakozója nem szivárog,
igazolás a szennyvízcsatorna nyomáspróbájáról, 
	igazolás a vízvezetékrendszer nyomáspróbájáról, 
igazolás a központi fűtés nyomáspróbájáról, 
	a kis légkörszennyező forrás (kazán) üzemeléséről kiállított kötelező állásfoglalás, 
	evakuációs (kitelepítési) terv,
	a várossal a parkolókról megkötött szerződés,
	a tisztiorvosi szolgálat (higiénikusok) állásfoglalása, 
a kéményseprők állásfoglalása,
 igazolás az emésztőgödör szigeteltségéről (a szivárgáspróbájáról), 
protokoll az ivóvíz (kút) kifogástalanságáról, 
az jogerős  építkezési engedély fénymásolata, 
	a szennyvíztisztító jogerős  építkezési engedélyének fénymásolata,
	az szennyvíztisztító jogerős kollaudációs határozatának fénymásolata,
az épület energetikai gazdaságosságáról kiállított bizonylat,
az építtető helyettesítésére vonatkozó meghatalmazás, 
igazolás a tűzvédelmi készülékek ellenőrzéséről,
	igazolás a közigazgatási illeték megtérítéséről. 




