
 
SZERBIA KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

ZOMBOR VÁROS 

VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY 
 

 

KÉRELEM KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK HOZZÁFÉRÉSE IRÁNT  
 

 

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény 15. szakaszának 1. bekezdésére  („A 

SZK Hivatalos Közlönye“ 04/120, 07/54, 09/104 és 10/36. szám) alapozva a fent említett szervtől kérelmezem:* 

 értesítést, hogy birtokában van-e a keresett információ; 

 betekintés a dokumentumba amely tartalmazza a keresett információt; 

 a keresett információt tartalmazó dokumentum fénymásolatának kézbesítése:** 

  postai úton 

  e-mail-ben 

  faxon 

  más módon:***_______________________________________________________ 

 *   A négyzetben megjelölni a kívánt jogérvényesítést. 

 **  A négyzetben megjelölni a dokumentumok fénymásolatának kézbesítési módját. 

 *** Más juttatási mód esetén feltétlenül feltüntetni a kézbesítés módját.. 

 

Ez a kérelem a következő információkra vonatkozik: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(minél precízebb leírást adni a kérelmezett információval kapcsolatban és feltüntetni azon információkat amelyek 

megkönnyíthetik a kérelmezett információk  felkutatását). 

 

 

____________ ____________________(a kérelmező neve és vezetékneve),JMBG/SZSZ  ______________________ 

 

A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadot forma 

1  Az illeték befizetésének bizonylata Eredeti példány 



 

 

Megjegyzések: 

 

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a kérelem tárgyát haladék nélkül de legkésőbb a hiánytalan kérelem 

benyújtásától számított 15 napon belül megoldani (csak kivételes esetekben 48 óra alatt/40 nap alatt)  

Illetékek/térítmények: 

 

A köteles költségek illetéke amely az információ kérelmezőjét terheli, a fénymásolatok kidolgozásának költsége, a 

küvetkező összegekben: dokumentum fénymásolata laponként: A3 formátum 6 dinár, А4 formátum 3dinár; a 

dokumentum fénymásolata elektronikus formátumban: flopilemez  20 dinár, CD 35 dinár, DVD 40 dinár; a 

dokumentum fénymásolata audió kazettán 150 dinár; dokumentum fénymásolata audió/videó kazettán 300 dinár, a 

dokumentum egy oldalának átalakítása papíralapuból elektronikusba 30 dinár; a dokumentum fénymásolatának  

utalása amely a PTT Srbije Közvállalat állandó árjegyzéke szerint kerül elszámolásra. A költségmentesség és 

csökkentés lehetőségei a köteles költségek magasságáról és dokumentum másolatának kiadásáról szóló határozattal 

vannak előírva a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésrő szóló törvény 17. szakaszában.  

 

 

 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 

____________________________ 

    Cím 

 

______________________________ 
Személyazonossági igazolvány száma 

______________________________ 
Elérhetőségi telefon 

_______________________________ 

Aláírás  

_______________________________  

 

 


