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JÓVÁHAGYÁS IRÁNTI KÉRELEM MEGÁLLÓK FEDETT UTASVÁRÓJÁNAK 

LÉTREHOZÁSÁHOZ  

 
 

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. szám), az általános közigazgatási 

eljárásról szóló 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), alapján 

kérelmezem jóváhagyás kiadását a megállók fedett utasvárójának  építéséhez, a következő 

helyszíneken: 

__________________________________________________________________________.  

____________ __________________(a kérelmet benyújtó személy neve és vezetékneve), 

______________________________ (JMBG/SZSZ) 

 
A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  
Munkaszerződés a megállók fedett utasvárójának építéséről   

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

2. Műszaki dokumentáció: 

А Helyszjnrajz; 

B A gyártó tájékoztatója; 

C Az objektum vázlata 

(keretezze be a megfelelő betűt a csatolt dokumentumtól függően) 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

3. Az építési telek rendezési terve amely biztosítja a zavartalan 

közlekedést 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

4. 
Határozat/döntés a felelős kivitelezőről 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

 

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. 

  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. Végzés a jogi személy/vállalkozó bejegyzéséről   

 

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 

__________________________ 

 


