
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
ZOMBOR VÁROS 

  KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, TULAJDONJOGI ÜGYEK ÉS LAKÁSÜGYEK OSZTÁLYA 

 

IGAZOLÁS KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM - A GÉPJÁRMŰ A SZEMÉLYTAXI -

SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉRE ELŐÍRT FELTÉTELEKNEK ELEGET TESZ ÉS 

VISELHETI A TX JELZÉSŰ RENDSZÁMTÁBLÁT  
 

A Közúti utasszállításról szóló törvény (a SzK Hivatalos Közlönye  2015/68.száma) és az 

autótaxis személyszállításról szóló rendelet 9. szakasza (Zombor Város Hivatalos Közlönye, 2015/10. 

szám, 2015/11.– mód. és 2017/16 szám) alapján nyújtom be kérelmemet igazolás kiadásának céljából, 

amely igazolja, hogy a tulajdonomban levő személyautó megfelel a személytaxi-szolgáltatás végzésére 

előírt feltételeknek és viselheti a TX jelzésű rendszámtáblát.  

 

________________________________________________________ 

(a kérelmet benyújtó személy neve és vezetékneve), 

 __________________________(település) ______________________________________ (utca és 

házszám) ______________________________PIB(AASZ) és MB(TSZ)______________________ 

 

A kérelemhez csatolom: 
 

SSZ Dokumentumok A dokumentum fajtája 

1  Forgalmi engedély Fénymásolat 

2. Adásvételi szerződés illetve számla amennyiben a gépjármű 
tulajdonjogának átruházására kerül sor  

Eredeti példány/hitelesített 
fénymásolat 

3.  A 2001. előtt forgalmazott gépjárművek esetében a gyártó 
igazolása arról, hogy a gépjármű megfelel az „EURO 3” 
előírásnak 

Eredeti példány/hitelesített 
fénymásolat 

4. Bizonylat a helyi közigazgatási illeték befizetéséről 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. 

 

Megjegyzések: A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a kérelem tárgyát a hiánytalan dokumentáció 

benyújtáástól számított 8 napon belül megoldani 

 

Illetékek:Helyi közigazgatási kérelmi és határozati illeték  300,00 dinár összegében a következő 

számlaszámra 840-742241843-03 , számlatulajdonos Zombor Város költségvetése, hivatkozási szám 97 

81-232 (természetes személy esetében) vagy 97 КБ-232-ПИБ (jogi személy esetében), az utalás 

szándéka „helyi közigazgatási illeték“. 

 



 

A benyújtás helye és dátuma __________________ 

Cím/Székhely 

 

______________________________ 
 

Elérhetőségi telefon       Aláírás és pecsét (jogi személy esetében) 

 

_______________________________                                   ____________________________________ 

 

 


