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Kérelem olyan építési telek bérlési joga iránt amelyre érvényes a konverziós 

törvény 
 

 
A Konverziós törvény 18. szakasza alapján amely lehetővé teszi a telekhasználati jog 

tulajdonjogra váltását, építési telken, illeték fizetésével (A SzK Hivatalos Közlönye 2015/64. szám) 

nyújtom be kérelmemet és javaslom, hogy miután megállapítódik, hogy a Konverziós törvény 

feltételeinek eleget teszek, Zombor Várossal bérlési szerződést kössek, ______(beírni a tervezett 

bérlés időtartamát, makszimális időtartam 99 év), a következő építési telekről: kataszteri telekszám 

___________KK____________________, amelynek használati jogtulajdonosa vagyok.   

 
A kérvényhaz csatolom: 

SSZ Dokumentumok A dokumentum fajtája 

1  A jogosultság alapja (szerződés, bírósági döntés és más)  Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

2. Bizonylat a közigazgatási illeték befizetéséről Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

 

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

szabályzatát (A SzK Hivatalos Közlönye, 18/2016. 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 

SSZ Adatok a dokumentumokból Egyetértek vele, hogy 

a dokumentumokat 

az illetékes szerv 

szerezze be 

Saját magam 

terjesztem be a 

dokumentumokat 

1. Ingatlanlap   

2. A terv fénymásolata   



3.  Bizonylat az átszámozásról/Bizonylat a 

kataszteri telek történelmi hátteréről 
 

 

 
 
Megjegyzések: 

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a kérelem tárgyát a hiánytalan kérelmi dokumentáció 

benyújtásától szamított 60 napon belül megoldani, megállapítani a bérlési jog feltételeinek teljesítését, 

végül pedig 11 napon belül szerződést kötni a kérelmező személlyel.  

 

Díjak: 

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

díjszabása 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 javaslatot beterjesztő neve és vezetékneve/természetes 

személy esetében/üzleti név jogi személy /vállalkozó 

esetében  

 

  

 PIB és MB (jogi személy esetében) 

 

 
 

 cím/székhely 

 

 

                                                                 Elérhetőségi telefon 

 

 

 aláírás (és pecsét jogi személy esetében) 

 

 


