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JAVASLAT RÉSZLEGES KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA 
 
A Kisajátítási törvény 25. szakasza alapján (a SzK Hivatalos Közlönye, 95/53., 2001/16., 2009/20. és 

2013/55. szám) mint a kisajátítás felhasználója a SzK Kormányának közérdekről szóló határozata szerint 

(határozatszám) _____, (a határozat meghozásának éve) _____, nyújtom be javaslatom részleges 

kisajátítási eljárás megindításának céljából, a követező ingatlanokra: 

 

1. Kataszteri telekszám. _________, területe ____m², KK ___________________ingatlannal, 

tulajdonos ______________,(település) ________________  , (utca) ________________ 

2. Kataszteri telekszám. _________, területe ____m², KK ___________________ingatlannal, 

tulajdonos ______________,(település) ________________  , (utca) ________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________, ingatlan építésének céljából 

_______________________________ az érvényes tervdokumentációval összhangban. 

 
A javaslathoz csatolom: 

SSZ Dokumentumok A dokumentum fajtája 

1  
A SzK Kormányának határozata a közérdekről  

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

2. Bankgarancia/bizonylat a beszerzett eszközökről a 

kisajátítás felhasználójának 

költségvetésében/felhatalmazás/bizonylat más illetékfizetési 

eszközről 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

3. 
Bizonylat a befizetett városi díjakról és térítésekről 

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 A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, 

hogy az adatokat 

az illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem 

be az adatokat 

1. A terv fénymásolata    

2. Kivonat/kivonatok az ingatlanlapból   

3. Adatok a helyszínről   

 
Megjegyzések: 

A Városi Közigazgatási Hivatal hivatal hiánytalan dokumentáció esetén és amennyiben a hivatalos 

nyilvántartásban található szükséges adatokat az illetékes szerv maga szerzi be köteles a benyújtástól 

számított 90 napon belül határozatot hozni az ügyben. 

 

Díjak/Térítések: 

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“  

 

Az illetékek/térítések fizetése alól fel vannak mentve a kisajátítás azon felhasználói akik a tulajdonjog 

jogosultjai (Köztársaság, HÖE és AT) 

 
 ______________________(benyújtás helye) 

 _______________________ (dátuma) 

 

  

 A javaslatot benyújtó személy neve és 

vezetékneve/természetes személy esetében/üzleti név jogi 

személy /vállalkozó esetében  

 

  

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

 



  

 cím/székhely 

 

 

                                                                 Elérhetőségi telefon 

 

 

 aláírás (és pecsét jogi személy esetében) 

 


