
N y i l a t k o z a t 

Építkezés helye: ………………, ………………………….u. ……….sz. …………….…hrsz.

Építmény rendeltetése: …………………………...……………………………………………..

Építtető/kérelmező neve: …..…………………………………………………….……….……..

Lakcíme:        …………………………………………………………………………..………..

Alulírottak  kijelentjük,  hogy  Hernád  Községi  Önkormányzat  Építéshatósága  által  kiadott 
………………….  számú  határozat  1-1  pld-át  átvettük,  az  építési  (bontási,  telekalakítási) 
engedélyezési tervet megtekintettük és a határozat tartalmának ismeretében a fent nevezett 
építési  tevékenység  (bontás,  telekalakítás)  ellen  kifogást  nem  emelünk,  a  határozattal 
kapcsolatos fellebbezési jogunkról visszavonhatatlanul lemondunk.

Ezt  a  nyilatkozatot  az építésügyi  hatósági  (elvi  építési,  építési,  bontási,  használatbavételi,  
fennmaradási,  bejelentési,  telekalakítási –  a  megfelelő  aláhúzandó) engedély  jogerőre 
emelkedése végett adjuk.

Kelt: …………………………. település, ………………………………………… év/hó/nap. 

………………………………     ………………….…………….     …………………………...
                   név                                                 lakcím                                       aláírás

………………………………     ………………….…………….     …………………………...
                   név                                                 lakcím                                       aláírás

………………………………     ………………….…………….     …………………………...
                   név                                                 lakcím                                       aláírás

………………………………     ………………….…………….     …………………………...
                   név                                                 lakcím                                       aláírás

………………………………     ………………….…………….     …………………………...
                   név                                                 lakcím                                       aláírás
 

………………………………     ………………….…………….     …………………………...
                   név                                                 lakcím                                       aláírás

………………………………     ………………….…………….     …………………………...
                   név                                                 lakcím                                       aláírás
Előttünk mint tanuk előtt:

………………………………     ………………….…………….     …………………………...
                   név                                                 lakcím                                       aláírás

………………………………     ………………….…………….     …………………………...
                   név                                                 lakcím                                       aláírás



T á j é k o z t a t ó
az építtetők részére

A mellékelt határozat csak akkor lesz jogerős és végrehajtható, ha a határozat végén az „Erről 
értesülnek” alatt felsorolt kérelmező(k), társtulajdonos(ok), szomszédok, egyéb ügyfelek ill. 
jogosultak  és  a  tervező  (felelős  műszaki  vezető)  által  aláírt  tértivevények  hivatalunkhoz 
visszaérkeznek és a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül a felsoroltak egyike sem 
nyújt be fellebbezést. 
A  fellebbezésre  jogosultak  a  fellebbezési  jogukról  az  erre  nyitva  álló  határidőn  belül 
lemondhatnak. Ha az építtetők az eljárás meggyorsítása érdekében az összes jogosult aláírását 
beszerzik, a határozat jogerőzhetővé válik. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a jogosultak 
előzetesen a határozatot  postai  kézbesítés útján vagy személyesen a Polgármesteri  Hivatal 
hivatalos helyiségében kézhez kapják, és – postai kézbesítés esetén annak bizonyítására – az 
aláírva visszaérkezett tértivevények a hatóság rendelkezésére álljanak. 

A fentiek végrehajtása az építtetők számára nem kötelező. 

Ha egy postai  küldemény átvételét  igazoló tértivevényt  a postáról nem küldenek vissza,  a 
küldeményt a címzett nem veszi át, vagy az „címzett ismeretlen, elköltözött” stb. jelzéssel 
érkezik vissza, akkor a kézbesítés még nem történt meg, ami további eljárási cselekményeket 
tesz  szükségessé.  A  hatóság  az  ingatlannal  rendelkezni  jogosult(ak)  adatait  (lakcím)  az 
illetékes  földhivataltól  szerzi  be,  és a kézbesítés során ezeket az adatokat  kell  figyelembe 
vennie,  kivéve  ha  – dokumentálható  módon  – tudomása  van arról,  hogy a  jogosult  címe 
megváltozott. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés után gyakori az elköltözés. A földhivatal a 
lakcímet  csak  a  tulajdonos  külön bejelentése  alapján  javíthatja  ki.  (Ez  nem azonos  az  új 
lakcímre  történő  bejelentkezéssel!)  Ezért  kérjük,  hogy  ha  tudomásuk  van  valamelyik 
szomszédjuk  címváltozásáról,  azt  a  gyorsabb  jogerőre  emelkedés  érdekében  az 
építésügyi hatóság felé jelezni szíveskedjenek. 
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