
 

 

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

 
SZOLGALMI JOG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM 

 
 

Ezúton nyújtom be szolgalmi jog megállapítása iránti kérelmemet Zombor Város köztulajdonában található 

telken, a következő személy javára: _________________________________________________________ 

                                           (név és vezetéknév/üzleti név/székhely, MB (TSZ) és PIB (AASZ))  

 a következő kataszteri telkeken: 

- Kataszteri telekszám________________kataszteri község_________________________ 

- Kataszteri telekszám.________________ kataszteri község _________________________ 

- _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Ez a kérelem a szomszédjogok tartós meghatározására illetve ______ évi időtartamra vonatkozik.  

- A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentum A dokumentum fajtája 

1  Esetlegesen -  a közmegbizatások birtokosának1 

felhatalmazása/szerződés a hiányzó infrastruktúra 

kiépítéséről 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

2. 
Bizonylat a köztársasági 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 

                                                           

1 A közmegbizatások birtokosa olyan köztársasági vagy  községi/városi közvállalat amely az építés helyszíni feltételeinek 

kiadási  eljárásában a tervezési és csatlakozási feltételeket adja ki.  



nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges 

kérelem hiányosnak tekinthető. 

 

 

  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ MEZŐBE 

SSZ A dokumentumból származó adatok Egyetértek vele, 

hogy az adatokat 

az illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem 

be az adatokat 

1. 

Esetlegesen – adatok a helyszínről vagy helyszíni 

feltételek (feltétlenül a kérvényező szerzi be) 

 

 

2. 
A terv fénymásolata 

  

3. 
Ingatlanlap 

  

4. Előzetes határozat/terv grafikus melléklettel az 

útvonalról-területről amelyre a szolgalmi jog kiterjed 

  

5. A földmérési  szakértő/illetékes földmérési 

szervezet szakvéleménye  

  

6. 
Más dokumentumok 

  

 
Megjegyzések:  

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles az eljárás megindításától számított 30 napon belül az eljárást véghez 

vinni. 

Illetékek/térítések: 

Köztársasági közigazgatási illeték2, 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“ 

 

A kérelem benyújtásának 

helye________________________________, 

ideje________________________________  

 

  

 A kérelmet benyújtó személy neve és 

vezetékneve/természetes személy esetében/üzleti név jogi 

személy /vállalkozó esetében  

 

  

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

 

 
 



 cím/székhely 

 

 

                                                                 Elérhetőségi telefon 

 

 

 aláírás (és pecsét jogi személy esetében) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
2 A Köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény 18. szakaszának megfelelően a KKI (RAT) fizetésétől fel 

vannak mentve azon szervek és szervezetek amelyek alapítója a HÖE (JLS) 

 


