
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 

ZOMBOR VÁROS 
TERÜLETTERVEZÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI OSZTÁLY 

 

 
 

KIOSZK ÉS MÁS MONTÁZS OBJEKTUM ELHELYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM  

MÁS TERÜLETEKEN 
 

 

A Tervezési és építési törvény 146. szakasza (a SzK Hivatalos Közlönye 2009/72., 2009/81.-mód., 

2010/64.-AB határozat„2011/24.,2012/121,2013/42.-AB határozat,2013/50.-AB határozat,2013/98.-AB 

határozat,2014/132 és 2014/145. szám) és az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 136. 

szakaszának 1. bekezdése (a SzK Hivatalos Közlönye 16/18. szám) és a helyszín kiadásának feltételeit, 

módját és eljárását szabályozó határozat 3. szakaszának 2. bekezdése és 4. szakaszának 4. bekezdése a 

Zombor területén található kioszkok és más montázs objektumok elhelyezésének helyszínéről (Zombor 

város Hivatalos Közlönye 2013/10. és 2015) alapján kérelmezem, hogy a  

________________________számú kataszteri telken,______________________KK-ben, 

_____________________településen, utca és házszám _____________________________ hagyják jóvá 

számomra kioszk vagy kisebb montázs objektum elhelyezését.  

 
 

természetes személy: 

__________________________________________________ (a kérelmező személy neve és vezetékneve), 

JMBG/SZSZ  ______________________ 

jogi személy /vállalkozó 

____________ ____________________ (üzleti név), ____________________székhely, MB/TSZ és 

PIB/AASZ  ______________________ 

 
A kérelemhez csatolom: 
 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  Helyzetmegoldási terv amely tartalmazza az adatokat az  
fekvésről, dimenziókról és más az objektum elhelyezését 
illető városrendezési-műszaki feltételekről   

Eredeti példány 

2. Műszaki feltételek és a közvállalatok jóváhagyásai a 
szükséges vezetékhálózatra/infrastruktúrára való 
csatlakozásról, amelyek tartalmazzák az adatokat arról, hogy  
a telket amelyre az objektum kerül milyen infrastruktúra 
terheli, a csatlakozás feltételeiről és esetlegesen a 
tűzbiztonsági feltételekről  

Eredeti példány 

3. Amennyiben az objektumok és berendezések területi 
kulturális-történelmi egységben illetve kulturális ingatlan javak 
védett környezetében találhatóak az elhelyezésük a 
műemlékvédelmi intézet feltételei szerint történik  

Eredeti példány 

4. A városi/községi közigazgatási illeték befizetésének 
bizonylata 

Eredeti példány /hitelesített 
másolat 



Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (A SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra kerülő 

eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba 

amelyek a hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon esetek 

kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. Ha az ügyfél 

az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges adatokat, az eljárás 

megindításához szükséges kérelem hiányosnak tekinthető. 

 

 TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ MEZŐBE 

A dokumentumokból származó 
adatok 

Egyetértek vele, hogy az 
adatokat az illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem be az 
adatokat 

Határozata a jogi anyag 
bejegyzéséről 

 
 

Információk a fölterület feletti  
rendelkezési jogokról amelyre az 
objektum kerül  (közokirat 
alakjában – Ingatlanlap) 

 

 

 

 

Megjegyzések: A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a hiánytalan kérelem tárgyát a benyújtástól számított 
8 napon belül megoldani. 
 
 
Illetékek: 
Városi közigazgatási illeték a 840-742221843-57 számú számlaszámra, amelynek felhasználója a Szerb 
Köztársaság költségvetése, hivatkozási szám 97 81-232 (természetes személy) vagy 97 КБ-232-ПИБ (jogi 
személy),az utalás célja "városi közigazgatási illeték", 300,00 dinár összegben (130,00 din. kérelemre és 
170,00 din.határozatra),a városi közigazgatási illetékekről szóló határozat 1. és 3. díjtételszáma szerint 
(Zombor város Hivatalos Közlönye 2016/22.- egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2016/28. szám) 
 

 

 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 

_______________________________________ 

_____________________________________  
 

 

 

 

 

 a kérelmező természetes személy neve és 

vezetékneve/jogi személy/vállalkozó üzleti neve  

 

  

 MB/TSZ és PIB/AASZ (jogi személy/vállalkozó) 

 
 

 lakóhely címe/székhely 

 

 elérhetőségi telefon  

 aláírás (és pecsét jogi személy esetében) 

 


