
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
ZOMBOR VÁROS 
KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, TULAJDONJOGI ÜGYEK ÉS LAKÁSÜGYEK OSZTÁLYA 

 
Kérelem 

 
Ezúton nyújtom be kérelmemet Zombor Város köztulajdonában levő építési telek közvetlen 

megyegyezéssel történő bérbe adásának céljából, a következő telkekre:  

- Kataszteri telekszám. _________, területe ____m², KK ___________________ 

- Kataszteri telekszám. _________, területe ____m², KK ___________________ 

- ________________________________________________ 

- ________________________________________________ 

A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok A dokumentum fajtája 

1  Okirat amely a személy minősítését igazolja, (100. szakasz,1. 

bekezdés, 4. pont Tervezési és Építési törvény) 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

2. Bizonylat a köztársasági közigazgatási illeték befizetéséről Eredeti példány 

3. 
Más dokumentumok 

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 kérvény hiányosnak tekinthető. 

 

  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, 

hogy az adatokat 

az illetékes szerv 

Önállóan szerzem 

be az adatokat 



szerezze be 

1. A terv másolata   

2. Ingatlanlap   

3. Adatok a helyszínről   

 
 

 

Megjegyzések: 

A Városi Közigazgatási Hivatal az eljárás megindításától számított 60 napon belül köteles az eljárást  

véghez vinni. 

 

Díjak/Térítések: 

Köztársasági közigazgatási illeték1, 310,00 dinár a köztársasági közigazgatási illetékek és térítések 

díjszabásának 1. díjtételszáma szerint a következő számlaszámra: 840-742221843-57, 

számlatulajdonos a Szerb Köztársaság költségvetése,  hivatkozási szám 81-232,az utalás szándéka 

„köztársasági közigazgatási illeték“) 

 

Zomborban, _______________________ (dátum) 

 

  

 A kérelmet benyújtó személy neve és 

vezetékneve/természetes személy esetében/üzleti név jogi 

személy /vállalkozó esetében  

 

  

 PIB (AASZ) és MM (TSZ) (jogi személy esetében) 

 

 
 

 cím/székhely 

 

 

                                                                 Elérhetőségi telefon 

 

 

 aláírás (és pecsét jogi személy esetében) 

 

 

 

 

 

1 A Köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény 18. szakaszának megfelelően a KKI (RAT) 

fizetésétől fel vannak mentve azon szervek és szervezetek amelyek alapítója a HÖE (JLS) 



 


