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VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
GADASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 
  

A BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ JAVASLATA  

 

A befektető javaslatára, a helyi önkormányzati egység illetve az autonóm tartomány illetékes 

szerve a befektetővel együttműködve befektetési tervet készít az elsődleges dokumentáció előkészítési 

folymatának és az igazolványok és adatok meghatározásának céljából amelyeket a befektető köteles 

benyújtani a helyi közigazgatás illetékes szerveinek, a törvény vagy más előírás és általános aktus által 

meghatározott határidő alatt amely alatt a szervek kötelesek engedélyeket, jóváhagyásokat és más 

igazolványokat kiállítani.  

A Befektetési törvény 23. szakasza (a SzK Hivatalos Közlönye 15/89. szám) és az Általános 

közigazgatási eljárásról szóló törvény 90. szakaszának 1. bekezdése (a SzK Hivatalos Közlönye 16/18. 

szám)javasolom befektetési terv elkészítését a dokumentáció előkészítési folyamatának és az 

igazolványok és adatok meghatározásának céljából amelyeket a befektető benyújtani a helyi 

közigazgatás illetékes szerveinek, a törvény vagy más előírás és általános aktus által meghatározott 

határidő alatt amely alatt a szervek kötelesek engedélyeket, jóváhagyásokat és más igazolványokat 

kiállítani,a benyújtott szándéknyilatkozattal összhangban. 

A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  Szándéknyilatkozat Másolat 

2. A közigazgatási illeték befizetésének bizonylata Eredeti példány 

 
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 kérelem 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 

1. Kivonat az ingatlanlapból   

2. Információ a helyszínről   

 

Megjegyzések: 
 
A Városi Közigazgatási Hivatal köteles az eljárás megindításától/hiánytalan kérelem benyújtásától 

számított 30 napon belül köteles megoldani a kérelem tárgyát. (általános határidő a ÁKET 145. 

szakasza)/10 nap  

 

Illetékek/térítmények: 

 

Közigazgatási illeték, 310,00 dinár összegben a következő számlaszámra 840-742221843-57, 

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

„köztársasági közigazgatási illeték“, a köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény díjszabásának 

1. díjtételszáma szerint (a SzK Hivatalos Közlönye 03/43, 03/51 mód., 05/6., 05/101 – másik törvény, 

09/5, 09/54, 11/50, 11/70 – összhangba hozott din.összegek, 12/55- összhangba hozott din.összegek, 

12/93, 13/47- összhangba hozott din.összegek, 13/65 – másik törvény,14/57 - összhangba hozott 

din.összegek, 15/45 - összhangba hozott din.összegek, 15/83, 15/112, 16/50 és 17/61 - összhangba 

hozott din.összegek).  

 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 

____________________________ 
___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 A javaslatot benyújtó személy neve és 

vezetékneve/természetes személy esetében/üzleti név 

jogi személy /vállalkozó esetében  

 

  

 JMBG(SZSZ)/MB(TSZ) és PIB(AASZ) 
 

 Cím/ székhely 
 

 
 



                                                     Elérhetőségi telefon 
 

 Aláírás és pecsét (jogi személy esetében) 

  

 


