
 

 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 

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

 

KÉRELEM MEGMŰVELHETŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET 

RENDELTETÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNT ÉS A FÖLDTERÜLET 

FELHASZÁLÁSA NEM MEZŐGAZDASÁGI CÉLOKRA  
 

Кérelmezem határozat kiadását a megművelhető mezőgazdasági földterület rendeltetésének 

megváloztatása iránt a_______________számú telken, 

K.K.________________________________________________, 

 utca és házszám ______________________________________.  

 

A kérelem tárgyát képező telken a kövtkező munkálatokat kívánom elvégezni: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(röviden leírni, hogy építésről, hozzáépítésről, adaptációról,legalizálásról és hasonlóról van-e szó)  

Kérem az illetékes ügyosztályt, hogy hagyja jóvá számomra a megművelhető mezőgazdasági 

földterület rendeltetésének megváltoztatását a felsorolt telkek esetében, valamint, hogy győződjön meg 

róla teljesítve vennak-e az illetékmentesség feltételei vagy határozza meg az illeték összegét.  A 

rendeltetés megváltoztatását jóváhagyó határozatra a fent említett munkálatok kivitelezéséhez szükséges 

építési engedély kérelmezése miatt van szükségem.  

 

A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  
A közigazgatási illeték befizetésének bizonylata 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

2. 
Helyzetmegoldási terv illetve kivonat a projektumból 

Eredeti példány/hitelesített 
másolat 

 
Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található szabályzatát („A 

SzK Hivatalos Közlönye”, 2016/18. , 18/95 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 

az adatokat az 

illetékes szerv 

Önállóan szerzem be 

az adatokat 

1. A tulajdoni lap másolata   

2. A telek tervének másolata   

3. Információk a helyszínről   

4. Kivonat a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségtől    

 

 
 Megjegyzések: 
*A városi Közigazgatási Hivatal  a hiánytalan kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles 
megoldani a kérelem tárgyát. 
 

Illetékek/térítések: 

Közigazgatási beadványi/kérelmi illeték 840,00 dinár összegben (a köztársasági közigazgatási illetékekről 

szóló törvény díjszabásának 1.és 9.díjtételszáma szerint), a 840-742221843-57 számú folyószámla 

számra számlatulajdonos a Szerb Köztársaság költségvetése, hivatkozási szám 81-232, az utalás célja 

„köztársasági közigazgatási illeték“,  befizetési kód 153. 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 

____________________________ 

 
___________________________________________ 

 

 

  

 A kérelmet benyújtó személy neve és vezetékneve/természetes 

személy esetében/üzleti név jogi személy /vállalkozó esetében  

 

  

 A tevékenység elnevezése a GNYÜ-től/APR( jogi sz.) 

 

 

                                                PIB(AASZ) és MB/TSZ 
 

 Cím/Székhely 

 

 Elérhetőségi telefon 

 

 Aláírás  

 


