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VÁROSRENDEZÉSI PROJEKT MEGERŐSÍTÉSE IRÁNTI KÉRELEM  
 

 

A Tervezési és építési törvény 63. 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) alapján kérelemezem városrendezési projekt megerősítését-, hogy 

a városrendezési projekt nincs ellentétben az érvényben levő tervezési dokumentummal és a fent említett 

törvénnyel és a törvény alapján meghozott törvénynél alacsonyabb rangú aktussal, a közterületek 

felületeinek városrendezési-építészeti alakítására  és a helyszínek városrendezési-építészeti kidolgozására 

mégpedig a következő kataszteri telkek esetében:kataszteri telekszám 

_________________________________      KK  ______________________  

település______________________ utca ______________________________________. 

 

A kérelemhez csatolom: 
 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  Városrendezési projekt 3 példányan Eredeti példány 

2. A helyi közigazgatási illeték befizetésének bizonylata  Eredeti példány 

 
Megjegyzések: Az Városi Közigazgatási Hivatal köteles a hiánytalan kérelem tárgyát a benyújtástól 
számított 30 napon belül megoldani. 
 

Illetékek/térítések : 

Helyi közigazgatási illeték 9.480,00 dinár*összegben a 840-742241843-03 számlaszámra, számlatulajdonos 
Zombor Város költségvetése, hivatkozási szám: 

97 81-232   (természetes személy)  97 КБ-232-ПИБ (jogi személy) 

 
az utalás szándéka „helyi közigazgatási illeték“, 9.480,00 dinár* összegben 

 
*Az illeték összege a városi közigazgatási illetékekről szóló határozat 9. díjtételszáma által van 
meghatározva  (Zombor város Hivatalos Közlönye, 2016/22 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 
2016/18. szám). 
 

  MEGJEGYZÉSEK: 
 Amennyiben a kérelmet jogi személy nyújtja be, törvényes képviselő azaz felhatalmazott képviselő 

megnevezését igazoló dokumentumot is át kell adni.  
 A városrendezési projektet gazdasági társaság illetve más jogi személy vagy vállalkozó dolgozhatja ki 

amely be van jegyezve a megfelelő jegyzékbe a városrendezési projektumok és műszaki dokumentáció 
kidolgozására. A városrendezési projekt kidolgozását a felelős urbanista-építészmérnök vezeti aki 
rendelkezik a megfelelő engedéllyel-licenciával.   

 A Területtervezési, Városrendezési és Építési Osztály igazolja, hogy a városrendezési projekt a 
városrendezési határozattal,a helyi önkormányzati egység térbeli tervével illetve a különleges célokra  
kidolgozott térbeli tervvel és a Tervezési és építési törvénnyel összhangban van kidolgozva.  



 A városrendezési projekt megerősítése előtt az illetékes szerv hét napig tartó nyilvános bemutatót 
szervez a városrendezési projekt bemutatásánnk céljából. A feltüntetett határidő lejárta után az illetékes 
szerv 3 napon belül továbbítja a városrendezési tervet a nyilvános bemutazón tett minden 
megjegyzéssel és javaslattal együtt a Tervezési Bizottságnak. A Tervezési Bizottság köteles 8 napon 
belül leellenőrizni, hogy a városrendezési terv összhangban van-e a tervezési dokumentummla és a 
törvénnyel, megvitatni a nyilvános bemutatón tett összes megjegyzést és javaslatot és a beszámolót az 
indítvánnyal együtt továbbítani az illetékes szervnek.  

 Amennyiben az illetékes szerv megállapítja, hogy a városrendezési terv nincs összhangban a tervezési 
dokumentummal és a vonatkozó törvénnyel, értesíti erről a kérelmező személyt. A kérelmező ellenvetést 
nyújthat be az értesítéssel kapcsolatban a Városi tanácsnak, az értesítés kiadásától számított 3 napon 
belül.  
 

 
 

 
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) 

 


