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E-NAPLÓ
 
E-napló alapadatok
 

Sorszám: 2014/1544/82
E-Napló neve: Bolgár utca parkoló 919/1
E-Napló típus Építési engedélyhez kötött
Megjegyzés  
Számított érték 9 500 000 Ft
Állapot Készenléti állapot
Létrehozva 2014.10.02. 09:07:47
Építés jellege új építés
Építmény rendeltetése  
Alapterület (m²)  
Lakások száma  

 
Építtető cég adatai (meghatalmazó)
 

Név Szentendre Város Önkormányzata
Adószám 15731292-2-13
Cégjegyzékszám 731290
Telephely cím 2000 Szentendre, Városház tér 3
 
Építtető meghatalmazottjának adatai
 

Név Putz Tamás (NÜJ:991684151)
Jogcím jogi személy meghatalmazottja

 
Építési helyszínek
 

Helyszín (1)
- hrsz. 919/1
- cím 2000  Szentendre, Bolgár utca
- típus Elsődleges helyszín
 
Engedély adatok
 

Engedély (1) -  (0)
- ETDR azonosító:  
- egyéb azonosító: UT/1002/17/2014
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E-Főnapló adatai
 

Napló és szerződés adatok
 

Sorszám, megnevezés 2014/1544/82-1 : parkoló paletta kialakítása
- építés jelleg új építés
- helyszín 2000 Szentendre HRSZ:919/1
- kivitelező személy Kosznovszki János (439843274) 
- kivitelező cég Pilis 2003 Kft, adószám: 13188337-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-097334
- MKIK reg. szám  
- napló állapota: Nyitott
- kezdés, zárás időpont: 2014.10.06. 14:40:11,  
 

 

Fővállalkozó kivitelező(k) adatai
 

Név: Kosznovszki János (439843274) , szerep: Kivitelező - napijelentésért felelős, szakág: Nem értelmezett
- adószám: 13188337-2-13 névjegyzéki bejegyzés száma: -
- MKIK regisztrációs szám:  
- tevékenység kezdete: 2014.10.07.- vége: -
 

 

Felelős műszaki vezető(k) adatai
 

Név: Dr. Havasi Zoltán (684999377) , szerep: Felelős műszaki vezető (Mélyépítés), szakág: Mélyépítés
- adószám:   névjegyzéki bejegyzés száma: MMK - 13-4111
- MKIK regisztrációs szám: -
- tevékenység kezdete: 2015.03.27.- vége: -
 

Név: Dr. Havasi Zoltán (684999377) , szerep: FMV - napi jelentésre jogosult (Mélyépítés), szakág: Mélyépítés
- adószám:   névjegyzéki bejegyzés száma: MMK - 13-4111
- MKIK regisztrációs szám: -
- tevékenység kezdete: 2015.03.27.- vége: -
 

 

Építési műszaki ellenőr(ök) és beruházási tanácsadó(k) adatai
 

Név: Kolozs János (723172097) , szerep: Építési műszaki ellenőr (Magasépítés), szakág: Magasépítés
- adószám: 15731292-2-13 névjegyzéki bejegyzés száma: MMK - MV-ÉP/A-13-52554, ME-É-I.-13-52554
- MKIK regisztrációs szám:  
- tevékenység kezdete: 2014.11.21.- vége: -
 

Név: Putz Tamás (991684151) , szerep: Építési műszaki ellenőr (Mélyépítés), szakág: Mélyépítés
- adószám: 15731292-2-13 névjegyzéki bejegyzés száma: MMK - 13-53266
- MKIK regisztrációs szám: -
- tevékenység kezdete: 2014.10.06.- vége: 2014.11.28.
 

 

Építési munkaterület átadás-átvételek
 

Területfelelős: Kosznovszki János ( 439843274 )  terület átadva:  2014.10.10. 11:45 - tól
Területfelelős: Kolozs János ( 723172097 )  terület átadva:  2016.05.20. 21:49 - tól
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Nyilatkozat
 

A fővállalkozó kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetőjének nyilatkozata az építési naplóban 
tett alábbi bejegyzésekről

 
E-Főnapló 2014/1544/82-1 - parkoló paletta kialakítása
Nyilatkozó név (NUJ) Dr. Havasi Zoltán (684999377)
- szerep, szakma Felelős műszaki vezető (Mélyépítés), FMV - napi jelentésre jogosult 

(Mélyépítés)
- rögzítés időpont 2015.07.14. 21:02:17
 
1. Az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős építési engedélynek és a hozzátartozó engedélyezési 
záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. 
melléklet szerinti kivitelezési dokumentációnak megfelelően végezték-e,

A Megrendelő által biztosított és rendelkezésre álló engedélyezési  tervdokumentációnak megfelelően készült.
 

2. az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így 
különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági 
előírások megtartásával szakszerűen végezték-e,

Kivitelezés a jogerős építési engedélynek megfelelően történt, figyelemmel a Megrendelő által elrendelt 
módosításokra, csökkentett tartalmú kiírásra – parkoló terület alépítményi szinten épül ki meglévő, inhomogén 

földművön -.
 

3. az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek megfelel-e,

Igen
 

4. a jogerős építési engedélytől és a hozzátartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
dokumentációtól, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti kivitelezési dokumentációtól 
eltértek-e, az eltérés felsorolásával és szükségességének ismertetésével,

A kivitelezés a Megrendelői igények figyelembevételével valósult meg, az eltérések nem építési engedély 
kötelesek.

 

5. a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen biztosított-e,
Nem releváns.

 

6. az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a külön jogszabályban 
előírt mértéket,

Nem.
 

7. az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladékot az előírások szerint kezelték-e,
Igen.

 

8. az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladékot az építőipari kivitelezési tevékenység 
befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították-e,

Igen.
 

9. az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e.
Igen

 
 
 

Kitöltő neve: Dr. Havasi Zoltán
 

Rögzítés dátuma: 2015.07.14.
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