
 

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

 

KÉRELEM HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁS 

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK KIÁLLÍTÁSA IRÁNT 

   

A Levegő védelméről szóló törvény 56 szakaszának 1. bekezdése  (a SzK Hivatalos Közlönye 

09/36 és 13/10) alapján kérelmezem engedély kiállítását újraépült/felújított légszennyező pontforrás 

működtetésére.  

 

1. AZONOSÍTÓ ADATOK 

A kezelő személy/operátor adatai (jogi személy/vállalkozó,a forrást irányító jogalany)  

jogi személy/vállalkozó a 

forrást irányító jogalany 

elnevezése  

 

 

 

 

 

Cím   

Település   

Utca és házszám   

Telefon   

Kontaktálható személy   

 

A gazdasági alany bejegyzése 

Bejegyzési szám:    

Tevékenység (elnevezés):  

Az iktatókönyvbe való bejegyzés fénymásolata   

A LÉGSZENNYEZŐ FORRÁS-LÉTESÍTMÉNY ADATAI 

A pontforrás/létesítmény elnevezése 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

A forrás/létesítmény címe 

___________________________________________________________________ 

 

 

 



A forrás/létesítmény elhelyezkedése(kataszteri telek) 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Engedélyek (AZ AKTUS SZÁMA ÉS KIÁLLÍTÁSÁNAK DÁTUMA)   

Használati engedély 

 

Műszaki dokumentáció 

 

 

 

Más illetékes szervek és szervezetek feltételei és jóváhagyásai a külön törvénnyel összhangban  

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. EGYEDI ADATOK 

 

A LÉGSZENNYEZŐ FORRÁS-LÉTESÍTMÉNY ADATAI 

Terület m2  

A tevékenységek leírása amelyek kibocsátáshoz és légszennyezéshez vezethetnek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatok a felhasznált üzemanyagokról  

Az üzemanyag elnevezése 

 

 

Az üzemanyag tipusa 

 

 

Napi/hónapi elhasznélt üzemanyagmennyiség 

 

 

 

 

 

A LEVEGŐ VÉDELMÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK 



A műszaki-technológiai és más levegővédelmi intézkedések leírása amelyeket a munka során 

megtesznek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEGŐTERHELÉS MÉRÉSE 

A felhatalmazott jogi személy által a próbaidő alatt elvégzett mérések eredményei a kibocsátásokról 

és/vagy a szennyező anyagok szintjéről  

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS: 

I    A konkrét helyzettől függően az illetékes szerv kérheti más nélkülözhetetlen dokumentáció 

beszerzését is.  

II   Az esetben ha nincsenek elvégezve a MÉRÉSEK a PRÓBAIDŐ alatt kérelmet kell benyújtani 

IDEIGLENES JÓVÁHAGYÁS iránt és minden fent felsorolt dokumentumot be kell nyújtani kivéve a 

kibocsátás mérési eredményeit.  

 

______________ dátum    

 

 

 

 

                         A kezelő személy aláírása 

                                                                          ____________________ 

                                                                                          

 
A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  A tervezett műszaki-technológiai és más levegővédelmi 

intézkedések  eredeti példány 

2. Az kibocsátás és/vagy más szennyező anyag szintjének  

mérési erdményei  eredeti példány 

3. A szellőztetőrendszer fő projektje  eredeti példány 



4. A munkakivitelező kijelentése, hogy a hőmechanikai munkák a 

szellőztetőrendszer felszerelésén a projekt és műszaki 

dokumentáció alapján lettek elvégezve (szám, dátum, a 

munkakivitelező aláírása, a felügyelő személy pecsétje - 

projekttervező) 

eredeti példány 

5. Bizonylat a befizetésről (kivonat a bankból vagy utalvány 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. Használati engedély vagy műszaki dokumentáció a 

szennyezés forrásáról  
 

 

 Információ a helyszínről , a városrendezésre 

illetékes szervtől, városi/községi hivataltól 
 

 

 A gazdasági alany bejegyzését igazoló határozat a 

Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségtől (a 

tevékenységre amelyre az engedélyt kérelmezzük ) 

 
 

 

Megjegyzések: 

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a hiánytalan kérelem tárgyát a benyújtástól számított 80 napon belül 

megoldani (általános határidő ÁKET 145.szakasza). 
 

Illetékek/térítések:  

Köztársasági közigazgatási illeték (1. és 9.díjtételszám); а) kérelemre 310,00 din; b) határozat kiállítására   

520,00 din; folyószámla szám: 840-742221-843-57; hivatkozási szám: 97 81-232/ 97 KB-232-PIB 

az utalás szándéka: köztársasági közigazgatási illeték; számlatulajodonos: a Szerb Köztársaság 

költségvetésének jövedelmei  

 



A kérelem benyújtásának helye és ideje 

________________________________ 

 

 

  

Kezelő személy 

  

 Cím 

 
 

                                                          Elérhetőségi telefon 

  

                   A felhatalmazott személy aláírása és pecsétje 

  

 

 
 
 


