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HATÁROZAT MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM A FORGALOM MŰSZAKI 

SZABÁLYOZÁSÁRÓL  
(közlekedésirányítás és közlekedésvezetés, sebbeségszabályozás a közlekedés sűrűségének 

függvényében; sebbeségkorlátozás az utak állapota és időjárási feltételek függvényében; egyirányú utak 
és utcák meghatározása;olyan utcák meghatározása amelyekben tilos a közlekedés illetve tilos a 

közlekedés egyes gépjármű kategóriák részére; sebbeségkorlátozás amely vonatkozik minden járműre 
illetve egyes gépjármű kategóriákra; a parkolási és megállóhelyek meghatározása; biztonságos és 

eredményes mód meghatározása az útkereszteződések közlekedésének szabályozásásra; az 
autóbuszmegállók lokációja; korlátozott sebesség övezete; iskola övezete; környezetvédelmi övezet és 

hasonló) 

 
 

A közlekedésbiztonsági törvény 157. szakaszának 1. bekezdésére („A SZK Hivatalos Közlönye“  

2009/41. szám, 2010/53., 2011/101., 2013/32. – az AB döntése, 2014/55, 2015/96 – más. törvény  és 

2016/9 – az AB döntése) és Zombor város területén található községi és nem kategorizált utakról szóló 

határozat 7 szakaszára hivatkozva (''Zombor város Hivatalos Közlönye'', 10/9. szám, 11/9. és 15/4. 

szám), nyújtom be határozat módosítás iránti kérelmemet a forgalom műszaki szabályozásáról. 

 

________________________________(a kérelmező neve és vezetékneve természetes személy 

esetében,/üzleti neve jogi személy illetve vállalkozó esetében, JMBG(SZSZ)/MB(TSZ) и PIB(AASZ) (jogi 

személy/vállalkozó esetében)  ______________________ 

 

Határozat módosítás iránti kérelmemet a forgalom műszaki szabályozásáról a következő okokból nyújtom 

be: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(leírni közelebbről az okot/okokat amelyek miatt a közlekedés műszaki szabályzásásról szóló határozat 

módosításást kérelmezzük) 

 
 
A kérelemhez csatolom: 
 

SSZ Dokumentum A dokumentum fajtája 

1  Bizonylat a közigazgatási hatósági eljárási illeték befizetéséről Eredeti példány 

 



 

 

 

Megjegyzések: 

 

A Városi Köigazgatási Hivatal köteles a hiánytalan dokumentáció benyújtásástól számított 8 napon belül 

megoldani a kérelem tárgyát illetve 30 napon belül amennyiben a közlekedés műszaki szabályozásáról 

szóló határozat előírja, hogy a döntés csak a Közlekedésbiztonsági Koordinációs Testület véleményét 

követően hozható meg.  

 

Illetékek: 

Közigazgatási hatósági eljárási illeték 390,00 dinár összegében a következő számlaszámra 840-

742241843-03 , számlatulajdonos Zombor város költségvetése, hivatkozási szám 97 81-232 

(természetes személy esetében) vagy 97 КБ-232-ПИБ (jogi személy esetében), az utalás szándéka 

„közigazgatási hatósági eljárási illeték“. 

 

 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje  

 

 ____________________________________ 

 

Cím/székhely 

______________________________ 
 

 

Elérhetőségi telefon 

_______________________________ 

 

 

Aláírás és pecsét (jogi személy/vállalkozó esetében) 

 

 

_______________________________ 


