
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
ZOMBOR VÁROS 
KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, TULAJDONJOGI ÜGYEK ÉS LAKÁSÜGYEK OSZTÁLYA 

 

MUNKIDŐ MEGHOSSZABÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM 
 

A vendéglátóipari, szórakoztató és szerencsejátékokat szervező illetve kereskedelmi és kisipari 

Zombor város területén található létesítmények munkaidejéről szóló határozat  8. 13. és 15. szakasza 

(„Zombor város Hivatalos Közlönye“ 2011/1.,2012/9.,2014/7. és 2017/5. szám) alapján kérelmezem  

A vállalkozó neve és vezetékneve______________________ 

A jogi személy elnevezése ( jogi személy esetében)_______________________________ 

JMBG/SZSZ :____________________________________(kötelező természetes személy esetében) 

PIB/AASZ: _____________________________________(kötelező jogi személy esetében) 

munkaidő meghosszabbításának jóváhagyásást a következő vendéglátóipari/kereskedelmi/kisipari  

objektumban______________________________________________,(település 

neve)________________________települén, utca és házszám_________________________,a következő 

dátumra _____________________  azaz ________________-tól/től __________________-ig a következő 

időtartamban  _________órától másnap ______________óráig, 

________________________________________________________________________________________

megtartásának céljából. 

/lakodalom, osztálytalálkozó, érettségi bál, katonakísérő buli, gólyabál/ 

 
A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  
Bérlési szerződés a zártkörű rendezvény szervezőjével 

Eredeti példány/hitelesített 
másolat 

2. Lakodalom esetén – bizonylat az illetékes szervtől a lefoglalt 
esküvői időpontról 

Eredeti példány/hitelesített 
másolat 

3. Osztálytalálkozó, érettségi találkozó/bál esetén – bizonylat 
az illetékes iskolától 

Eredeti példány/hitelesített 
másolat 

4. 
Katonakísérő buli esetén – katonai behívó 

Eredeti példány/hitelesített 
másolat 

5. Gólyabuli esetén – bizonylat az illetékes egyetemtől  

6. 
A befizetett eljárási illeték bizonylata 

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. Végzés arról, hogy az objektum regisztrálva van a 
megfelelő tevékenyésg végzésére  

 
 

 
 

  

 

Megjegyzések: 

A munkaidő meghosszabítása a vendéglatói objektum zárt körű rendezvényeire vonatkozik, tehát ez 

idő alatt az objektum nem nyújthat szolgáltatást harmadik személy részére, a tevékenységeknek a arra 

regisztrált tevékenységi keretben kell maradniuk és nem kerülhet sor közrend és köznyugalom 

megzavarására. Az ügyfél köteles tartani magát az adott objektumfajtára előírt zajszinthez. 

 

A Városi Közigazgatási Hivatal  hiánytalan kérelem esetében köteles a kérelem tárgyát a benyújtás napján 

vagy legkésőbb a benyújtástól számított 15 napon belül megoldani.. 

 

 

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 
 
____________________________________ 

A kérelmező személy 
 

___________________________________ 

Sajátkezű aláírás és pecsét jogi személy esetében 

Cím 

___________________________________ 

 

Személyi igazolvány száma 

_____________________________________ 
 

Elérhetőségi telefon 

________________________________ 


