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KITOLONCOLÁSI KÉRELEM A JOGTALANUL BEKÖLTÖZÖTT SZEMÉLYEK 

KIKÖLTÖZTETÉSÉSRE A LAKÓÉPÜLETI LAKÁSBÓL/ KÖZÖS 

HELYISÉGEIBŐL  

 

A Helyi közigazgatásról szóló törvény 20. szakaszának 7. bekezdése (a SzK Hivatalos 

Közlönye 07/129. szám és 14/83 - másik törvény), a Lakásról és az épületek karbantartásáról szóló 

törvény 77. szakasza (a SzK Hivatalos Közlönye 104/2016. szám) ) illetve az Általános közigazgatási 

eljárásról szóló törvény 136. szakasza alapján (a SzK Hivatalos Közlönye 16/18. szám) kérelmezem 

jogtalanul beköltözött személyek kitoloncolását/kiköltöztetését a lakóépületi lakásból/közös 

helyiségekből. A lakóépület címe a következő: utca__________, házszám __________ . 

 

természetes személy esetében: 

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

______________________ 

jogi személy/vállalkozó 

____________ ____________________(kereskedelmi név), ____________________székhely 

MB(TSZ) és PIB(AASZ)  ______________________ 

 
A kérelemhez csatolom: 
 

SSZ Dokumentumok A dokumentum fajtája 

1  
Szerződés a lakás odaítéléséről  

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

2. 
Öröklési határozat 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

3. 
Használati vagy bérlési szerződés  

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

4. Más dokumentum amely alapján kétségtelenül kiderül, hogy 

a személy jogtalanul költözött be  

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

5. 
Bizonylat a közigazgatási  eljárási illeték befizetéséről 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

 

Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (a SzK Hivatalos Közlönye, 18/2016. 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 Adatok a dokumentumokból Egyetértek vele, 

hogy az adatokat 

az illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem 

be az adatokat 

1. Használati vagy bérlési határozat (amennyiben a 

szerződés a helyi önkormányzatban lett megkötve 

az adatokat az illetékes szerv szerzi be) 

 

 

 

Megjegyzések: 

A Városi Közigazgatási Hivatal a hiánytalan kérelem tárgyát az eljárás megindításától/benyújtástól 

számított 60 napon belül megoldani (általános határidő az általános közigazgatási eljárásról szóló 

törvény 145. szakasza). 

 

 

Illetékek/térítések: 

Közigazgatási eljárási illeték 320,00 dinár összegében a következő számlaszámra 840-742241843-

03 , számlatulajdonos Zombor Város költségvetése, hivatkozási szám 97 81-232 (természetes 

személy esetében) vagy 97 КБ-232-ПИБ (jogi személy esetében), az utalás szándéka „közigazgatási 

eljárási illeték”. 

 

 

 

 

A benyújtás helye és dátuma __________________ 
Cím 

 
______________________________ 

 
 

Személyazonossági igazolvány száma 
 

______________________________ 

 
Elérhetőségi telefon 

 
 

_______________________________ 
 

Aláírás 
 

_______________________________ 

 
 


