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TERÜLETTERVEZÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI OSZTÁLY 

 
 

HATÁROZAT MEGHOZATALA IRÁNTI KÉRELEM A DŰLŐFÉLBEN 
LEVŐ/LEOMLÁSSAL FENYEGETŐ ÉPÜLET BONTÁSÁRÓL  

   
A Tervezési és építési törvény 167. 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, 2014/145.,2018/83,2019/31,2019/37- másik törvény és 2020/9) kérelmezem határozat 

kiállítását amellyel engedélyezik számomra a következő épület bontását: szám __________________ 

emeletek száma___________, a kataszteri telekszám_________KK____________, utca 

_____________házszám _____település ______________, amely az én tulajdonomban van a 

_________alapján/más érdekelt személy. 

A kérelmhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  A bontás projektje a műszaki ellenőrzéssel  Eredeti példány 

2. *esetlegesen 
A védelmi feltételek amennyiben olyan épületről van szó 
amelynek bontása során a közérdek lenne veszélyeztetve 
(a meglevő kommunális és más infrastruktúra, kulturális 
javak, környezet és más)  

Eredeti példány /hitelesített 
másolat 

3. 
A közigazgatási illeték befizetésének bizonylata 

Eredeti példány /hitelesített 
másolat 

 
Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (A SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. és2 018/95- autentikus értelmezés), 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 

szerezze be 

Önállóan szerzem be 
az adatokat 

1. Bizonylat az ingatlan felletti tulajdonjogról     

2. Jogerős határozat az épület használati tilalmáról    

3.  A terv másolata és hasonló   

4.  A Tartományi Műemlékvédelmi Intézet 
jóváhagyása amennyiben olyan épületről van szó 
amely a „Zombor történelmi magja-Venac” területi 
kulturális-történelmi egység részét képezi 

 

 

 
 



Megjegyzések: 

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a hiánytalan kérelem tárgyát a benyújtástól számított 8 napon belül 

megoldani. 

Illetékek: 

Közigazgatási illeték a 840-742221843-57 számlaszámra, számlatulajdonos a Szerb Köztársaság 

költségvetése, hivatkozási szám  97 81-232   (természetes személy); 97 КБ-232-ПИБ  (jogi személy), az 

utalás szándéka „Köztársasági közigazgatási illeték“, 870,00 dinár* összegben a Köztársasági 

közigazgatási illetékekről szóló határozat díjszabásának 1. és  9. díjtételszáma szerint (kérelemre 320,00 

din. és határozatra 550,00 din..) 

*Amennyiben a határozatot  több személy kérelme alapján hozzák meg, a 9. díjtételszám szerinti illeték 
(550,00dinár)külön fizetendő minden személyre, akinek a határozatot kiadják.  

MEGJEGYZÉS: 
▪ Amennyiben a kérelmet jogi személy nyújtja be a törvényes/felhatalmazott képviselő megnevezéséről 

szóló dokumentumot is be kell nyújtani.  
▪ A  kérelmet az összes kérelmezőnek azaz az épület minden résztulajdonosnak alá kell írnia. 
▪ Amenniyben az épületre valakinek holtig tartó haszonélvezeti joga van az épület bontásának 

engedélyezére szükság van a holtig tartó haszonélvező személy jóváhagyására.   
▪ A kontaktálható személy a terepszemle elvégzésére: Aleksić Aleksa (telefon: 025/468-157) 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 

_____________________________________ 

__________________________________________ 

  

 

 

 a kérelmező természetes személy neve és 

vezetékneve/jogi személy/vállalkozó üzleti neve  

  

 MB/TSZ és PIB/AASZ (jogi személy/vállalkozó) 

  

 lakóhely címe/székhely 

 

 elérhetőségi telefon 

 

 aláírás  

 


