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

HATÁROZAT  IRÁNTI KÉRELEM KOMMUNÁLIS OBJEKTUM ELHELYEZÉSÉRE 

 

A tervezési és építési törvény 146. szakasza („A SZK Hivatalos Közlönye“ 2009/72, 2009/81 – 

mód., 2010/64. – AB határozat, 2011/24., 2012/121., 2013/42.– AB határozat , 2013/50. -  AB 

határozat, 2013/98. – AB határozat, 2014/132. és 2014/145. száma), az általános közigazgatási 

törvény 136. szakaszának 1. bekezdése („A SZK Hivatalos Közlönye 16/18. szám ) és a 

városrendezési határozat 9. szakasza ( „Zombor város Hivatalos Közlönye 17/8. szám), alapozva 

kérelmezem kommunális objektum elhelyezésének jóváhagyását: 

 

   AUTÓFELJÁRÓ    GYALOGFELJÁRÓ 

 ( 3m szélességig )  

                            / bekeretezni a megfelelőt / 

 

Közterületen(helyiség neve)______________________, a/az 

________________________________utcában a ______ házszám előtt, a_______számú telken   a  

_____________________kataszteri községben, 

A ______(telekszám) számú telken található objektum hozzáférésének céljából, amely a 

_____________________kataszteri községben található. 

 
A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok: Elfogadott 

forma 

1  A telek tervének fénymásolata ( KGH Kataszteri Hivatal Zombor) Eredeti példány 

2. 

Tulajdonjog bizonyítása az ingatlanra amely elé kerül az autó/gyalogfeljáró – 
ingatlanlap (KGH Kataszteri Hivatal Zombor) 

 

Eredeti példány  

3. Helyszínraj-terv az autó/gyalogfeljáró létrehozásáról amelyet a „Prostor” 
Kommunális Közvállalat Zombor kidolgozásában, a szükséges 
jóváhagyásokkal és műszaki feltételekkel együtt a „Prostor” Kommunális 
Közvállalattól illetve a kérelem tárgyát képező közterületen található 
vezetékrendszer többi tulajdonosától  

 

 

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 kérvény hiányosnak tekinthető. 

 

 

 

 

 



 

 

Megjegyzések: 

A Városi Közigazgatási Hivatal hiánytalan kérelem esetében a kérelem tárgyát a benyújtás napján 

vagy legkésőbb a benyújtástól számított 8 napon belül megoldani. 

 

Illetékek: közigazgatási illeték 320,00 dinár összegben a következő számlaszámra 840-742241843-

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

esetében) és 97 КБ-232-ПИБ (jogi személy esetében), az utalás célja ''költségvetési eljárási és 

határozati illeték. 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 
 
____________________________ 

                                                                                                                       

 

Cím 

_____________________________ 

Személyi igazolvány száma 

_____________________________ 

 

Elérhetőségi telefon 

_____________________________ 

 

Aláírás 

_______________________________ 
 


