
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
ZOMBOR VÁROS 

KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, TULAJDONJOGI ÜGYEK ÉS LAKÁSÜGYEK OSZTÁLYA 
 

KÖZTERÜLET - BONTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM  
 

 

A városrendezési határozat  60., 61., 62. és 63. szakasza („Zombor Város Hivatalos 

Közlönye“ 2017/8. szám)alapján kérelmezem bontási engedély kiadását 

a_________________________ KK-ben , telek __________________________. 

A közterület bontásának célja _______________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

A közterület bontásának ideje_____________________- tól/től_______________________-ig. 

 

A BONTÁS FAJTÁJA: 

А) Nagy bontás 

Б) Kis bontás  

В) Bontás sürgősségi eset miatt  

(Bekretezni a bontás fajtáját) 

____________ ____________________(a kérelmező/felhatalmazott személy neve és vezetékneve) 

PIB(AASZ)  ______________________ 

 
A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  A vezeték -  és  csatlakozórendszer fő tervezete illetve 

hitelesített kivonat a vezeték – és csatlakozórendszer 

fenntartásáról és eltávolításáról szóló  fő tervezetből (nagy 

bontások)/a közterületbontás útvonalának vázlata (kis 

bontások) 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

2. Közlekedési tervezet (ha a bontás ideje alatt szükséges a 

közlekedési menetrend változtatására)  

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

3. Bizonylat a közterület a bontást megelőző/technkailag 

működőképes helyzetbe való visszaállításáról 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

4. Tudományos értekezés a meghozott intézkedésekről, 

eszközökről és készülékekről amelyek garantálják a  

járókelők védelmét illetve biztosítják a bontás biztonságos 

elvégzését 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

5. 
A közigazgatási illeték befizetését igazoló bizonylat 

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 szerezze be 

Önállóan 

szerzem be 

az adatokat 

1. Kivonat az ingatlanlapból és építési engedély   

2. Bontási engedély és vázlat a „Vodokanal” Zombor 
Kommunális Közvállalattól  

  

3. "Telekom Srbija" AD – kirendeltségi egység 
Zombor jóváhagyása 

  

4. Elektrodistribucija "Sombor" jóváhagyása   

5. "Energana" Zombor Kommunális Közvállalat 
jóváhagyása 

  

6. "Sombor-gas" Zombor jóváhagyása   

7. "Parking Servis Sombor" Zombor Kommunális 
Közvállalat jóváhagyása 

  

8.  "Prostor" Zombor Kommunális Közvállalat 
jóváhagyása 

  

9. A Helyi közösség bizonylata az utcai 
szennyvízgyűjtő rendszer illetve 
vízvezetékrendszer kiépítésében való anyagi 
részvételről.  

 

 

10. Bizonylat a Területrendezési, Városrendezési és 
Építési Osztálytól  (azon objektumok esetében 
amelyek nincsenek beírva az Ingatlanlapba, úgy 
vennek beírva mind engedély nélküli ingatlanok 
illetve a külön törvény szerint vannak beírva és a 
törvényesítésük folyamatban van) 

 

 

11. Zombor város Közigazgatási Hivatala Adóügyi 
Osztályának bizonylata a telekhasználati illeték 
rendszeres fizetéséről 

 
 

12. MUP – PU Zombor (Belügyminisztérium – ZRH) 
jóváhagyása                                                                      

  

 

Megjegyzések: 

Hiánytalan kérelem esetében a Városi Közigazgatási Hivatal köteles a benyújtástól számított 8 napon 

belül megoldani a kérelem tárgyát.  

 

Illetékek: közigazgatási illeték 300,00 dinár összegben a következő számlaszámra 840-742241843-

03 számlatulajdonos Zombor város költségvetése, hivatkozási szám 97 81-232 (természetes személy 

esetében) és 97 КБ-232-ПИБ (jogi személy esetében), az utalás célja ''költségvetési eljárási és 

határozati illeték. 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 
____________________________ 

 
 
 



 
 

Cím/székhely 

_____________________________ 

Személyi igazolvány száma 

_____________________________ 

 

Elérhetőségi telefon 

_____________________________ 

 

Aláírás(és pecsét jogi személy esetében) 

____________________________________ 


