
 

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

 
ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM A VESZÉLYTELEN/BELSŐ HULLADÉK 

ÖSSZEGYÜJTÉSÉRE,SZÁLLÍTÁSÁRA, TÁROLÁSÁRA, KEZELÉSÉRE ÉS LERAKÁSÁRA 
 

A Hulladékkezelésről szóló törvény 62. és 70. szakasza alapján (a SzK Hivatalos Közlönye 09/36. 

10/88. ,16/14. és 18/95 szám) nyújtom be kérelmem:: 

veszélytelen/belső hulladék  

összegyűjtése,  

szállítása,  

tárolása,  

kezelése vagy  

lerakása iránt  (bekarikázni a kérelmezett tevékenység előtti betűt). 

 

A létesítmény illetve lokáció amelyre a kérelem vonatkozik  ___________________város területén található, 

a/az_______________utcában, kataszteri telekszám_______________, kataszteri község _________, 

kapacitás____________ m2. Hulladékfajta: _________________hulladék, mennyisége:_______________ 

m3, származása: _______________________ . 

 

A lokáció hidrogeológiai és geológiai jellemzői: _________________ 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ (csak a hulladék 

hulladéklerakóra való lerakásának esetén)  

 

Módok és tehnológiák amelyek fel lesznek használva minden folyamat esetében, amelyek az engedélyben 

találhatóak,műszaki és más feltételek és javasolt módok a szennyezés megelőzésére és csökkentésére:  : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Felszerelés és berendezések amelyek igénybe lesznek véve:_____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

A dolgozók és szakképesítésük:_______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

 

A szakképzett, a szakmai munka elvégzésére felelős személy adatai: ____________ 

_____________________, szakmai képzés ________________________, foglalkozás ____________ 

munkatapasztalat ________ év. 

 
A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1 Igazolás a bejegyzésről Másolat 

2. A hulladékkezelő létesítmény munkaterve Eredeti példány 

3. A tűzvédelmi és balesetvédelmi terv jóváhagyása 
amennyiben az operátor kötelezve van ilyen jóváhagyás 
beszerzésére vagy tűzvédelmi szabályok a veszélyeztettség 
kateróriájától függően és a dolgozók  tűzvédelmi alapképzési 
programja a törvénnyel összhangban.  

Eredeti példány 

4. A létesítmény bezárásának terve Eredeti példány 

5. Nyilatkozat a hulladékkezelés módjairól illetve a hulladék 
újrahasznosításáról vagy lerakásáról  

Eredeti példány 

6. Nyilatkozat a létesítményben fennmaradt anyagok 
kezelésének módjairól illetve újrahasznosításáról vagy 
lerakásáról  

Eredeti példány 

7. A környzetevédelmi hatástanulmány vagy a jelenlegi helyzeti 
környezetvédelmi hatástanulmány jóváhagyása vagy az ezek 
elkészítésétől felszabadító aktus a törvénnyel összhangban 

Eredeti példány 

8. Pénzügyi és más garanciák vagy megfelelő belesetbiztosítás 
illetve biztosítás harmadik személnek okozott kár esetére  

Eredeti példány 

9. Pézügyi vagy más garaniciák amelyek biztosítják a feltételek 
teljesítését a hulladáklerakó telepre való lerakásának 
engedélyéből,a hulladéklerakó üzemeltetésének 
érvényességi idejével, beleértve a hulladéklerakó 
bezásárának folymatát és bezárása utáni karbantartását az 
erre vonatkozó törvény 30. szakaszával összhangban    

Eredeti példány 

10. 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. Más illetékes szervek jóváhagyásainak és 
engedélyeinek másolatai a törvénnyel 
összhangban  

 
 

 
 



 
Megjegyzések: 

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a hiánytalan kérelem tárgyát legkésőbb a benyújtástól számított 15 
napon belül megoldani.  
 
Illetékek/térítések:  
 
Közigazgatási illeték  

• 19.650,00 dinár összegben engedély kiadására szemétgyűjtés céljából 

• 19.650,00 dinár összegben engedély kiadására szemétszállítás céljából 

• 32.730,00 dinár összegben egyesített engedély kiadására szemétgyűjtés és szállítás céljából 

• 65.490,00 dinár összegben engedély kiadására szeméttárolás céljából 

• 65.490,00 dinár összegben engedély kiadására szemétfeldolgozás céljából 

• 65.490,00 dinár összegben engedély kiadására szemételhelyezés céljából 

• 104.750,00 dinár összegben egyesített engedély kiadására szemétkezelés céljából 

 

a 840-742221843-57,számú számlaszámra, számlatulajdonos a Szerb Köztársaság költségvetése, 

hivatkozási szám 97 81-232 (a fizikai személyek részére); 97 KB-232-PIB (a jogi személyek részére), az 

utalás célja „köztársasági közigazgatási illeték“. 

 

 
 
A kérelem benyújtásának helye és ideje 

________________________________ 

 

  

 A kérelmet benyújtó személy neve és 
vezetékneve/természetes személy 

esetében/üzleti név jogi személy /vállalkozó 
esetében 

  
 

 aláírás 

 
 
 


