SZERB KÖZTÁRSASÁG
ZOMBOR VÁROS
KOMMUNÁLIS RENDŐRSÉGI FELÜGYELETI OSZTÁLYA

FASOROK KÖZÖTT, PARKOK VAGY MÁS KÖZTERÜLETEN LEVŐ FÁK
METSZÉSE IRÁNTI KÉRELEM
A Városrendezési határozat

8. Zombor

Város

levő nyilvános

területén

zöldterületek

karbantartásáról szóló határozat (Zombor Város 11/2018 számú hivatalos lapja ) alapján kérelmezem
jóváhagyás kiállítását fák/dekoratív aljnövényzet illetve más növények

metszéséről a következő

helyszínen: ______________________________________________________________.
természetes személy:
________________________________(a

kérelmező

személy

neve

és

vezetékneve),

JMBG/SZSZ______________________
jogi személy/vállalkozó
________________________________(üzleti

név),

____________________székhely,

MB/TSZ

és

PIB/AASZ _________________________________________________________________
A kérelemhez csatolom:
SSZ

1

Dokumentumok

Elfogadott forma

Eredeti példány/hitelesített

A kérelem írásbeli indoklása

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 kérelem hiányosnak tekinthető.

TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ MEZŐBE
SSZ

A dokumentumokból származó adatok

Egyetértek vele, hogy

Önállóan szerzem

az adatokat az

be az adatokat

illetékes szerv
szerezze be

1.

Az alábbi illetékes szerv ügyirata
А) A Szerb Köztársaság illetékes szerve
(MUP/BM)
B) Városi/községi képviselő testület;
C) a községi végrehajtó szerv;
D) illetékes felügyeleti szerv;
E) illetékes környezetvédelmi szerv;
F) más illetékes szerv.
(Bekarikázni a megfelelő betűt a mellékelt
dokumentumtól függően)

Megjegyzések:
A Városi Közigazgatási Hivatal hiánytalan kérelem estében köteles a kérelem tárgyát három napon belül
megoldani.
Amennyiben az ügyirati dokumentáció hiányos a szakszolgálat terepre megy, átnézi a fát/növényt és
szükség szerint beszerzi a hiányzó dokumentációt.
Törvényes határidő: az eljárás megindításától számított 30 nap (általános határidő az Általános
közigazgatási eljárásról szóló törvény 145. szakaszának 2. bekezdése alapján)

A kérelem benyújtásának helye és ideje
____________________________
Cím
______________________________

Személyi igazolvány száma
______________________________

Elérhetőségi telefon
_______________________________

Aláírás
_______________________________

