
 
        SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
 ZOMBOR VÁROS 
            VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL  
MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY  

 

KÉRELEM A HATÁSVIZSGÁLATRÓL SZÓLÓ TANULMÁNY JÓVÁHAGYÁSA IRÁNT  

 

 A Környezetre gyakorolt hatások stratégiai felméréséről szóló törvény 16. szakasza (a SzK Hivatalos 

Közlönye 04/135 és 09/36. szám) alapján kérelmezem tanulmány jóváhagyását a hatásvizsgálat 

szükségességéről a ____________________________________________________PROJEKT esetében 

_____________________________________________________________________________________ 

a kataszteri telken amelynek száma _____________ KK ______________________________________, 

______________________________város/község területén , projekttulajdonos 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  A hatásvizsgálati tanulmány legalább 3 írásbeli példánya és 

1 elektronikus formában  
Eredeti példány 

2. Más illetékes szervek és szervezetek feltételei és 

jóváhagyásai a külön törvénnyel összhangban  

Eredeti példány /hitelesített 

másolat 

3. A köztársasági 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. és 18/95-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. Az illetékes szerv határozata az eljárás előző 

fázisából  
 

 

 

 



 

Megjegyzések: 

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a hiánytalan kérelem tárgyát a benyújtástól számított 80 napon belül 
megoldani (általános határidő az ÁKET 145.szakasza). 
 
  
 

Illetékek/térítések:  

Köztársasági közigazgatási illeték : 

•  42.340,00 dinár 100 m²-ig;  

•  82.560,00 dinár 100 m² és 1000 m² között 

• 135.490,00 dinár 1000 m² felett 

 (186-os díjtételszám) a köztársasági közigazgatási illetékek díjszabása szerint a 840-742221843-57 

számlaszámra, számlatulajdonos a Szerb Köztársaság Költségvetése, hivatkozási szám 97 81-232/ 97 KB-

232-PIB, az utalás szándéka „köztársasági közigazgatási illeték“ . 

 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 
________________________________ 

 

 

 A kérelmező neve és vezetékneve/üzleti neve 

 

 

 aláírás 

 

 

 
 


