
 

 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 

ZOMBOR VÁROS 
VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
GADASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OSZTÁLY  

 

KÉRELEM FALUSI IDEGENFORGALMI HÁZTARTÁS KATEGÓRIÁJÁNAK 
MEGHATÁROZÁSA IRÁNT  

 
1. A természetes személy adatai (kérelmező) 

 
1.1.    Név és vezetéknév: 
1.2.    A természetes személy lakóhelyének adatai  
 1.2.1.    Község:    
 1.2.2.    Település:     
 1.2.3.    A posta száma és elnevezése: 
 1.2.4.    Utca és házszám:  
1.3.    A személyi igazolvány bejegyzési száma:  
1.4.    JMBG/SZSZ:  
1.5.    Elérhetőségi adatok: 
 1.6.1. Telefon: 
 1.6.2. Faks: 
 1.6.3. E-mail: 
 1.6.4. Internet cím: 

 
    2. A gazdasági alany adatai – (idegenforgalmi szervezet. Idegenforgalmi ügynökség, vendéglátó -

kérelmező) 
 

1.6.    A vendéglátó teljes üzleti/kereskedelmi neve:   
1.7.    Rövidített üzleti név: 
1.8.    Üzleti székhely:  
 1.8.1. Község:    
 1.8.2. Település:     
 1.8.3. A posta száma és elnevezése: 
 1.8.4. Utca és házsám:  
1.9.    Legfőbb tevékenység:  
1.10.    Nyilvántartási / Törzsszám(MB):  
1.11.    PIB/AASZ: 
1.12.    A regisztráció száma: БД 
1.13.    Elérhetőségi adatok: 
 1.13.1. Тelefon: 
 1.13.2. Faks: 
 1.13.3. Е-mail: 
 1.13.4. Internet cím: 
1.14.    Az igazgató/üzletalapító adatai:  
 1.14.1.  Név és vezetéknév: 
 1.14.2.  Тelefon: 
 1.14.3.  Е-mail: 
1.15.   A felhatalmazott képviselő személy adatai: 
 1.15.1. Név és vezetéknév: 
 1.15.2. Тelefon: 
 1.15.3. Е-mail: 

 
3. Az alany adatai 

 
2.1.    A cím ahol az ingatlan/objektum található 
 2.1.1.    Község:    



 2.1.2.    Település:     
 2.1.3.    A posta száma és elnevezése: 
 2.1.4.    Utca és házszám:  
 2.1.5.    A lakás száma (a lakosztályokra és szobákra vonatkozik)  
2.2.    Elérhetőségi adatok: 
 2.2.1. Тelefon: 
 2.2.2. Faksz: 
 2.2.3. Е-mail: 
 2.2.4. Internet cím: 

4. Az ingatlan/objektum adatai 

 
3.1.    A vendéglátóipari ingatlan fajtája amelyre a kérelem irányul és a kérelmezett kategória: (megjelölni):  
 
 - ház         4*   3*   2*   1* 
 - lakosztály   4*   3*   2*   1* 
 - szoba         4*   3*   2*   1* 
 
3.2.     Az objektum megépítésének éve: 
3.3.     Az utolsó adaptálás/felujítás éve: 
3.4.     Az objektum dolgozik: 
 3.5.1.   egész évben  
 3.5.2.   idényjelleggel: -tól/től            -ig 

3.5.    A falusi idegenforgalmi háztartás szolgáltatásnyújtási szerződése 
5. Az objektum kapacitása  

 
4.1. Teljes kapacitás a falusi idegenforgalmi háztartás objektumaiban 
 

 
Szolgáltatásyújtási szerződés 

 
A szobák 

száma 

 
Az ágyak 

száma 

Az hálószoba területe * 

Egyágyas szoba   -tól/től____м² -ig____ m² 

Kétágyas szoba   -tól/től____м² -ig____ m² 

Háromágyas szoba   -tól/től____м² -ig____ m² 

Négyágyas szoba   -tól/től____м² -ig____ m² 

Ősszesen:    

 
Ezúton kijelentem,hogy erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősségem  tudatában garantálom a kérelemben feltüntetett 
adatok hitelességét 
 
 
A benyújtás helye és dátuma:                                            A kérelmező aláírása 
 
________________________                                                                        ________________________ 

 
A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  A közigazgatási illeték befizetésének bizonylata Eredeti példány 

2. Természetes személy: orvosi igazolás a vendéglátóipari 

tevékenység végzésére való alkalmasságról a természetes 

személyről aki vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújt és a háztartás  

tagjairól 

Eredeti példány /hitelesített 

fénymásolat 



3. Természetes személy: a felhatalmazott egészségügyi intézmény 

igazolása arról, hogy a vendéglátóipari szolgéltatásokat nyújtó 

természetes személy és a háztartás tagjai nincsenek bejegyezve 

mint vÍrus és parazitahordozók  

Eredeti példány /hitelesített 

fénymásolat 

4. Nyilatkozat az adatokkal arról, hogy a  vendéglátóipari objektum 

megfelel a szívonali követelményeknek amelyek elő vannak írva a 

meghatározott fajtájú és kategóriájú objektumok esetében  

Eredeti példány /hitelesített 

fénymásolat 

5. Nyilatkozat a minimális műszaki feltételek teljesítéséről, az 

idegenforgalmi objektumok berendezésére és felszerelésére hazai 

kivitelben, amelyek amelyek elő vannak írva a meghatározott fajtájú 

és kategóriájú objektumok esetében 

Eredeti példány /hitelesített 

fénymásolat 

6. Nyilatkozat az egészségügyi és higiéniai feltételeknek való 

megfelelésről  

Eredeti példány /hitelesített 

fénymásolat 

 
Megjegyzések: 
 
*A városi/községi közigazgatás  az eljárás megindításától/hiánytalan kérelem benyújtásától számított 30 napon belül 

köteles megoldani a kérelem tárgyát. (általános határidő a ÁKET 145. szakasza)/20 nap  

 

Illetékek/térítmények: 

Közigazgatási illeték, 840,00 dinár összegben a következő számlaszámra 840-742221843-57, 

számlatulajdonos a Szerb Köztársaság Költségvetése, hivatlozási szám 81-232, az utalás célja 

„köztársasági közigazgatási illeték“, a köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény díjszabásának 

1. és 9. díjtételszáma szerint („A SZK Hivatalos Közlönye 03/43, 03/51 mód., 05/6., 05/101 – más. 

törvény, 09/5, 09/54, 11/50, 11/70 – összhangba hozott din.összegek, 12/55- összhangba hozott 

din.összegek, 12/93, 13/47- összhangba hozott din.összegek, 13/65 – más. törvény,14/57 - összhangba 

hozott din.összegek, 15/45 - összhangba hozott din.összegek, 15/83, 15/112, 16/50 és 17/61 - összhangba 

hozott din.összegek).   
 
A kérelem benyújtásának helye és ideje 

____________________________ 

 
___________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 

 A javaslatot benyújtó személy neve és 

vezetékneve/természetes személy esetében/üzleti név 

jogi személy /vállalkozó esetében  
 

  

 Cím/Székhely 

 

 
 

                                                                   Elérhetőségi telefon 

 

 

 aláírás  

 


