
 
         SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
            ZOMBOR VÁROS 
VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY  
 

KÉRELEM AZ INTEGRÁLT ENGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATA  IRÁNT  

 

A Környezetszennyezés integrált megakadályozásáról és ellenőrzéséről szóló törvény 18. szakaszának 2. 

bekezdése (a SzK Hivatalos  Közlönye 04/135. és 15/25. szám) kérelemezem integrált engedély 

felülvizsgálatát, amelyet a/az állított ki  

________________________________________________________ Határozatszám______________ a 

keltezés dátuma____________ 

 

A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1 A köztársasági 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 

szerezze be 

Önállóan szerzem be 

az adatokat 

1. Határozat az integrált engedély kiadásáról   

2. Az integrált engedély kéreleméhez mellékelt 

dokumentáció, amelynek felülvizsgálatát 

kérelmezzük   

 
 

 

 

Megjegyzések: 

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a hiánytalan kérelem tárgyát a benyújtástól számított 30 napon belül 
megoldani (általános határidő az ÁKET 145.szakasza). 
 

 



 

 

 

Illetékek/térítések:  
 
Közigazgatási illeték a......................................,számú számlaszámra, számlatulajdonos a Szerb 

Köztársaság költségvetése, hivatkozási szám_________, az utalás célja „köztársasági közigazgatási 

illeték“,..................... dinár összegben,a Köztársasági közigazgatási illetékeket szabályozó törvény 

díjszabásának ..... számú díjtételszáma szerint (a SzK Hivatalos Közlönye 03/43., 03/51. mód., 05/61., 

05/101 – másik törvény, 09/5., 09/54., 11/05., 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. és 

16/50 - összhangba hozott din. összegek);  

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 

________________________________ 

 

  

 A kérelmező természetes személy neve és vezetékneve/ 

jogi személy/vállalkozó üzleti neve  

  

 TSZ/MB és AASZ/PIB (jogi személy/vállalkozó) 

 
 

 Lakcím/székhely 

                                                         Elérhetőségi telefon 

 

  

Aláírás (és pecsét jogi személy esetében) 

 

Megjegyzés:E kérelem mellett kötelezően ki kell tölteni az előírt kérelmi űrlapokat és az előírt nyilatkozati 
űrlapot az integrált engedély és kérelem tartalmát,kinézetét és kitöltésének módját előíró szabályzattal 
összhangban (a SzK Hivatalos Közlönye 06/30. szám), amelyek a kérelem összetevő részei. 
 

 
 


