SOMORJA VÁROS, Somorja Városi Hivatala, FŐ utca 37, 93,1 01 Šamorín

Közigazgatási illetékek árjegyzéke
a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a közigazgatási illetékekről kiadott
145/1995-ös sz. törvénye, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint
A 145/19950-ös sz. törvény 15a paragrafusa alapján Somorja Városi Hivatalának egyes osztályai
nyilvántartást vezetnek az illeték ellenében elvégzett műveletekről és tevékenységekről
(szolgáltatásokról), ugyanúgy az ezekért a munkákért beszedett illetékek összegéről is.
2012. október 1-től az egyes műveletek és tevékenységek (szolgáltatások) díjszabása a
következő:
Rész
I.
Általános közigazgatás
II. Belügyek
III. Mezőgazdaság
V. Építésügy
VI. Közlekedés
VIII. Pénzügy és kereskedelem
X. Életkörnyezet

Tétel
2, 3, 8, 9, 15
16, 18
38
59, 60, 60a, 61, 62, 62a
79, 80, 80a, 82, 83, 84, 85
140, 142, 143, 144
160, 161, 162
I. rész
Általános közigazgatás

2-es tétel
a) Másolat (fénymásolat), kivonat vagy hivatalos könyvekből, feljegyzésekből, nyilvántartásokból,
okmányok regiszteréből, hivatalos megőrzésben elhelyezett iratokból vagy magánlevelekből
készített írásbeli információk
Az illeték minden egyes megkezdett oldalért ………………………………………….……1,50 €
b) Anyakönyvi kivonat vagy az anyakönyvi hivatal által igazolt írásbeli bizonylat készítése
esetén, kivéve a születések, a házasságkötések vagy az elhalálozások nyilvántartásából
készült első hivatalos kivonat …………………………………………………………..….. 5.- €
c) Kivonat vagy hivatalos könyvekből, feljegyzésekből, nyilvántartásokból, okmányok
regiszteréből, hivatalos megőrzésben elhelyezett iratokból vagy magánlevelekből készített
írásbeli információk másolatának (fénymásolatának) hitelesítése
szlovák nyelvű szöveg esetén: ……………….…………………………………………….. 1,50 €
idegen nyelvű szöveg esetén: …………………………………………………………….…. 3.- €
Illetékmentesség
A 2-es tétel a) és b) bekezdései esetében illetéket nem kell fizetniük a népművelési központoknak, csillagvizsgálóknak,
planetáriumoknak, könyvtáraknak, múzeumoknak, képtáraknak és állami színházaknak.
Megjegyzések:
1. A 2-es tétel a) bekezdése szerint a megszabott illeték megtérítése az igényelt munka elvégzése után szóbeli vagy
írásbeli felhívás alapján esedékes.
2. A 2-es tétel a) bekezdése szerint megszabott illetéket nem kell megtéríteni a születések, a házasságkötések vagy az
elhalálozások nyilvántartásából készített hivatalos kivonat esetében, hogyha abban hivatali kötelességből eredő hiba
javítására került sor.
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3-as tétel
1. Hitelesítés
a) okirat vagy annak egyenértékű másolatán levő aláírások hitelesítése aláírásonként ….. 1,50 €
b) hivatalos pecsét vagy hivatalos aláírás hitelesítése pecsétenként és aláírásonként ……. 5.- €
c) A külföldi közokiratok magasabb szintű hitelesítése igényének megszüntetéséről (apostilla)
szóló egyezmény szerint ……………………………………………………… ……. 10.- €
2. Az erkölcsi bizonyítvány vagy annak másolata kiadására benyújtott kérvény adatainak a
hitelesítése ………………………………………………………………………………… 1,50 €
Illetékmentesség
A 3-as tétel a) bekezdése esetében illetéket nem kell fizetniük azoknak, akik a Csehszlovák Hadsereg tagjairól vagy
felszabadításban más résztvevőkről szóló 255/1946-os sz. törvény érvényre juttatásához szükséges okmányokon levő
aláírások hitelesítését kérik.
A 3-as tétel a) pbekezdése esetében illetéket nem kell fizetniük a földtulajdonosok, a Szlovák Földalap vagy az állam
tulajdonában álló erdei területek vagyonkezelője között megkötött adásvételi szerződéseken levő aláírások hitelesítéséért
sem, amennyiben területi elrendezéssel kapcsolatos eljárásról van szó.
Meghatalmazás:
A közigazgatási szerv a 3-as tételre vonatkozó esetekben az illeték összegét akár 100%-kal is megemelheti, amennyiben
az igényelt tevékenység fokozott igényességet, gyorsított eljárást követel vagy ha azt a hivatalos helyiségen kívül kell
elvégezni.
Megjegyzés
A 3-as tétel 2. pontjában meghatározott illeték az erkölcsi bizonyítványokról kiadott 311/1999-es sz. törvény. ill. e
törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján szabható ki.

8-as tétel
Igazolás vagy írásbeli értesítés kiállítása személyek tartózkodási helyéről, vagy írásbeli értesítés
kiállítása a gépjármű tulajdonosáról, ill. annak tartózkodási helyéről (székhelyéről) ………….…. 5.- €
Illetékmentesség
A személyek tartózkodási helyéről kiállított értesítésért illetékmentességet élvez a posta (az inkasszáló központ), a
szociális létesítmények, azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek a vonatkozó törvények értelmében11) szociális
esetek megelőzésével, szociális tanácsadással vagy szolgáltatásokkal foglalkoznak, ugyanakkor amelyek nem nyereség
elérése céljából végeznek tevékenységet a szociális megelőzés területén.
11)

A szociális támogatásokról kiadott 195/1988-as sz. törvény 72 – 88. paragrafusai.

9-es tétel
Helyi információk beszerzése, amennyiben arról vonatkozó előírások rendelkeznek, illetve ha az az
eljárás résztvevőjének a kezdeményezésére történik ………………..………………….……… 16,50 €
Megjegyzések
1. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteni abban az esetben, amikor a helyi információk beszerzése
közérdekből történik, pl. természeti csapás vagy balesetek alkalmával, illetve a Szlovák Nemzeti Tanácsnak az
adókról és illetékekről kiadott 511/1992-es sz. törvénye értelmében folytatott helyi információk beszerzése
értelmében.
2. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteni abban az esetben sem, hogyha a helyi információk
beszerzése az 59 – 62a, 160 vagy 161-es tétel alapján történik.
3. A helyi információk beszerzése abban az esetben is az eljárás résztvevője kezdeményezésének számít, amikor az
információk beszerzése más, az eljárás résztvevőjének újabb beadványát intéző közigazgatási szerv kérelme alapján
történik.

9-es tétel
Kérvény benyújtása esetén, amelyben a kérelmező a lakást vagy a lakást egy részét nem lakáscélokra
akarja felhasználni
1. természetes személy esetében ……………………………………………………………… 9,50 €
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2. jogi személy esetében ……………………………………………………………...……. 165,50 €
Illetékmentesség
Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteni azoknak, akik szociális szolgáltatásokat nyújtanak, továbbá
azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik a vonatkozó törvényeknek11) megfelelően szociális esetek
megelőzésével, szociális tanácsadással vagy szolgáltatásokkal foglalkoznak, ugyanakkor nem nyereség elérése céljából
végeznek tevékenységet a szociális megelőzés területén.

11)

A szociális támogatásokról kiadott 195/1988-as sz. törvény 72 – 88. paragrafusai, illetve e törvény későbbi
kiegészítései és módosításai.

II. rész
Belügyek
16-os tétel
Betekintés az anyakönyvekbe, minden kötetért …………………..………………………….. 1,50 €
18-as tétel
a) A Szlovák Köztársaság állampolgárai házasságkötésének engedélyezése az illetékes anyakönyvi
hivatalon kívüli más anyakönyvi hivatalban15) ……………………………………..……. 16,50 €
b) A Szlovák Köztársaság állampolgárainak házasságkötése az illetékes anyakönyvi hivatalon
kívüli más anyakönyvi hivatalban15) ……………………..………………………..……. 16,50 €
c) A házasságkötés engedélyezése az erre kijelölt időn kívül …………………………...…. 16,50 €
d) A házasságkötés engedélyezése a hivatalosan erre kijelölt időn kívül15) ……………..…. 16,50 €
e) A Szlovák Köztársaság állampolgára és idegen állampolgár, vagy két idegen állampolgár
házasságkötésének engedélyezése az illetékes anyakönyvi hivatalon kívüli más anyakönyvi
hivatalban15) ………………………………………………………………….………..……. 33.- €
f) Házasságkötés a Szlovák Köztársaság állampolgára és idegen állampolgár között …….…. 66.- €
g) Házasságkötés két idegen állampolgár között ……...………….………………..…...…. 165,50 €
h) Házasságkötés olyan esetben, amikor a jegyesek közül egyiknek sincs állandó lakhelye a Szlovák
Köztársaság területén16) ………………………………………………………………….... 199.- €
Illetékmentesség
1. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteni azoknak a személyeknek, akiknek életét közvetlen
veszély fenyegeti, és olyan személyeknek, akik az egészségi szempontból súlyosan károsultak igazolványával
rendelkeznek.
2. Az e tétel a) és b) pbekezdéseiben megjelölt jegyeseknek nem kell az illetéket megtéríteniük, akik a házasságot
olyan anyakönyvi hivatal előtt kötik meg, amely mindkettőjük, vagy legalább egyikük átmeneti lakhelye szerint erre
illetékes.
Megjegyzések
1. Az ebben a tételben megjelölt illetéket csak a jegyesek egyikének kell megtérítenie.
2. Az e tétel f) – h) bekezdéseiben feltüntetett illetéket annak az anyakönyvi hivatalnak kell megtéríteni, amely előtt a
házasságkötés a valóságban megtörtént, és amelyik a házasságkötést bejegyzi az anyakönyvbe. Amennyiben a
házasságot valamelyik nyilvántartott egyház vagy vallási társulás előtt kötik meg az f) – h) bekezdésekben
feltüntetett illetéket annak az anyakönyvi hivatalnak kell megtéríteni, amelyik a házasságkötéshez szükséges
adatokat előkészítette.15)
3. Amennyiben a h) bekezdésben feltüntetett illetéket a jegyesek megtérítik, nem kell megtéríteniük az f) és a g)
bekezdésekben feltüntetett illetéket.
4. Az e tétel a) és e) bekezdéseiben feltüntetett illetéket tannak az anyakönyvi hivatalnak kell megtéríteni, amelyik a
házasságkötéshez szükséges adatokat előkészítette (azaz a kiküldő anyakönyvi hivatalnak).
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5. Az e tétel b) – d) pbekezdéseiben feltüntetett illetéket tannak az anyakönyvi hivatalnak kell megtéríteni, amely előtt
a házasságkötés a valóságban megtörtént, és amelyik a házasságkötést bejegyzi az anyakönyvbe.

15) A családról kiadott 36/2005-ös sz. törvény 4. paragrafusa, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai.
16) A Szlovák Köztársaság Nemzeti tanácsának az anyakönyvekről kiadott 154/1994-e sz. törvénye 30. paragrafgusa,

ill. a 14/2006-os sz. törvény.

III. rész
Mezőgazdaság
38-as tétel
A horgászjegyek kiadásának illetékei
a) Egyhetes horgászjegy …………………..…………………………………….…………….. 1,50 €
b) Havi horgászjegy …………………………………………………………………………..… 3.- €
c) Egy évre szóló ……………………………………………………………………………….. 7.- €
d) Három évre szóló ……………………………………………………………………….….. 17.- €
Illetékmentesség
1. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteniük az alapiskolák tanulóinak, továbbá az olyan
középiskolásoknak vagy egyetemistáknak, akik a halászattal kapcsolatban álló szakokat tanulnak, a halászat
központi irányításával foglalkozó államigazgatási alkalmazottaknak, amennyiben munkaszerződésük tartalmazza a
halászat aktív végzését, a Szlovák Horgászszövetség alkalmazottainak, a halgazdáknak és azok helyetteseinek,
valamint a halőrségbe kijelölt személyeknek, miután bemutatják munkájukat vagy foglalkozásukat bizonyító
igazolást.
2. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteniük azoknak a külföldi állampolgároknak, akik a Szlovák
Köztársaságot a Szlovák Köztársaság köztársasági elnökének a meghívására vagy az ő beleegyezésével, a Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsának meghívására, valamint a Szlovák Köztársaság kormányának a meghívására
látogatják meg.
3. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteniük a 15 év alatti fiataloknak sem.

V. rész
Építésügy
59-es tétel
a) Javaslat az épület/építmény elhelyezéséről, a terület kihasználásáról szóló határozat kiadására,
vagy a területi határozat megváltoztatása céljából kiadott határozat esetében
1. természetes személyek esetében ……………….……………………….…………….. 6,50 €
2. jogi személy esetében ………………………………………………………………… 100.- €
b) Javaslat az épület elhelyezésére vonatkozó határozat érvényességének a
meghosszabbítására ………………………………………………………..…………..…. 20.- €
Illetékmentesség
1. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteniük azoknak, akik szociális szolgáltatásokat nyújtanak, és
a vonatkozó törvényeknek11) megfelelően nem nyereség elérése céljából végeznek tevékenységet a szociális
feladatok nyújtása területén, továbbá azoknak a népművelési központoknak, csillagvizsgálóknak, planetáriumoknak,
könyvtáraknak, múzeumoknak, képtáraknak és állami színházaknak, amelyek létesítője az állam vagy a megye.
Megjegyzések:
1. Az ebben a tételben megjelölt illetéket nem kell megtéríteniük abban az esetben, hogyha a területi eljárás össze van
kötve az építkezési eljárással, és csak egy határozat kiadására kerül sor.
2. Amennyiben a területi eljárás több önálló építmény elhelyezését is magában foglalja, e tétel a) bekezdéseszerint a
területi eljárásban feltüntetett minden önálló épület után járó illeték összegét meg kell megtéríteni. Ez alól kivételt
képeznek a csatlakozók.
11)

A szociális támogatásokról kiadott 195/1988-as sz. törvény 72 – 88. paragrafusai, illetve e törvény későbbi
kiegészítései és módosításai.
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60-as tétel
Építkezési engedély kiadása
a) lakáscélokat szolgáló épületek esetében, valamint ezeknek az épületeknek a befejezése előtti
megváltoztatásakor
1. a tervdokumentáció szerinti max. 600 köbméter nagyságú zárt helyiségekből álló családi
ház építésekor ………………………………………………………………………...… 33.- €
és minden, zárt helyiségekből álló további megkezdett 100 köbméterért ……...….. 20.- €
2. a tervdokumentáció szerinti max. 3000 köbméter nagyságú zárt helyiségekből álló lakóház
építésekor …………………………………………………………………………...… 750.- €
és minden, zárt helyiségekből álló további megkezdett 1000 köbméterért …..….. 250.- €
b) egyéni rekreációt szolgáló épületek (nyaralók, kerti lakok) esetében, amelyekben a
tervdokumentáció szerint a zárt helyiségek nagyága max. 200 köbméter ……….….…. 23.-€
és minden, zárt helyiségekből álló további megkezdett 50 köbméterért …………..… 250.- €
c) a lakáscélokat vagy egyéni rekreációt szolgáló befejezett épületek változtatásakor
1. családi ház esetében …………………………………………….……………………. 100.- €
2. lakóház esetében …………………………………………………..……...………..… 750.- €
3. egyéni rekreációt szolgáló épület esetében ……………………………...……….…. 100.- €
d) a családi ház kiegészítő építményei közé tartozó építmények, a meglevő nyilvános
vezetékhálózat csatlakozói építésekor ……………………………………………………… 30.- €
e) egy vagy két gépjármű számára épülő garázs építésekor ………………………………...… 30.- €
f) a d) és e) pbekezdésekbe tartozó befejezett épületek megváltoztatásakor, ill. az ilyen épületek
befejezése előtti megváltoztatáskor ………………………………………………………… 20.- €
g) sorépületek építésekor vagy az ilyen épületeknek a befejezés előtti megváltoztatásakor minden
megkezdett 100 m után ………………………………………………………………… … 10.- €
h) a közművesítéshez tartozó, a családi házak, lakóházak vagy az egyéni rekreációt szolgáló
épületek kiegészítő funkcióit ellátó további építmények (földalatti objektumok, pl. kutak,
kis szennyvíztisztítók stb.) – jogi személyek esetében …………………………………… 50.- €
i) további, nem felsorolt építmények esetében, valamint ezeknek a befejezés előtt álló vagy
befejezett, a tervdokumentáció szerinti max. 3000 köbméter nagyságú zárt helyiségekből
álló építmények esetében …………………………………………………………...… 750.- €
és minden, zárt helyiségekből álló további megkezdett 1000 köbméterért ……..… 300.- €
j) az építkezési terület ideiglenesen felállított építményeire, amennyiben azokra külön építkezési
engedélyt adnak ki ………………………………………………………………………. 50.- €
Illetékmentesség
1. Az ebben a tételben meghatározott illetékre vonatkozóan a lakáscélokat szolgáló befejezett épületek megváltoztatása
esetén az építkezési engedély kiadásakor illetékmentességet élveznek azok a személyek, akik az egészségi
szempontból súlyosan károsultak igazolványával rendelkeznek, ill. azok, akik egészségi szempontból súlyosan
károsultak, és olyan igazolvánnyal rendelkeznek, amely bizonyítja, hogy neki kísérőre van szükségük.
2. Az illetékmentesség minden olyan esetben is érvényes, mint az 59-es tétel esetében.
3. Illetéket a 60-as tétel g) bekezdése alapján kiadott építkezési engedélyért a Nemzeti Autópálya Társulás Rt.-nek
(Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) sem kell fizetnie.
Megjegyzések:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amennyiben az építkezési engedély több önálló építményre vonatkozik, az építkezési engedélyben feltüntetett minden
önálló épület után járó illetékek összegét kell megtéríteni. Ez alól kivételt képeznek a csatlakozók.
A hoteleket, a szállást biztosító épületeket és az egyéni rekreációt szolgáló épületeket nem lakáscélokat szolgáló
épületeknek kell tekinteni.
A háromnál több gépjármű számára épülő garázsokat önálló épületeknek kell tekinteni.
A területrendezésről és az építkezési rendről kiadott 50/1976-os sz. törvény 117., 120. és 121. paragrafusai
értelmében az építkezési engedélyek utáni illeték kiszabására az építészeti hivatalok, a Szlovák Köztársaság
irányítása alá tartozó speciális katonai és egyéb építészeti hivatalok jogosultak.
Amennyiben a befejezés előtt álló épület megváltoztatása során nem változnak az építmény nagyságára vonatkozó
adatok, az illetéket az adott épülettípus számára meghatározott illeték képezi.
Amennyiben a lakóház építésére hitelt vagy az Állami Lakásfejlesztési Alap támogatását, esetleg azt állami
költségvetés egyéb támogatását vették igénybe, az építkezési engedélyért fizetett illeték összeg 66.- €.

66a tétel
a) Kérvény az építkezési engedély érvényességének meghosszabbítására jogi személy esetében
………………………………………………………………………………………………100.- €
b) Egyszerű építmény bejelentése jogi személy esetében ……………………………………30.- €
c) Kisebb építmények, átalakítások és karbantartási munkálatok bejelentése, egyes
telekommunikációs berendezések bejelentése ………………………………………..….. 10.- €
d) Elektronikus kommunikációs hálózat építése, földfelszínen levő rész építése,
telekommunikációs berendezés cseréje vagy kiegészítése esetében ……………………. 80.- €
e) Az építmény passzportjának igazolására vonatkozó kérvény esetében, amennyiben nem
maradt fenn az építkezés eredeti dokumentációja ……………………………………… 10.- €
f) A szomszédos építményre vagy telekre vonatkozó intézkedéssel kapcsolatos kérvény
esetében ……………………………………………………………………………………. 30.- €
Illetékmentesség
Illetékmentességet élveznek azok a személyek, akik az egészségi szempontból súlyosan károsultak igazolványával
rendelkeznek, ill. azok, akik egészségi szempontból súlyosan károsultak, és olyan igazolvánnyal rendelkeznek, amely
bizonyítja, hogy neki kísérőre van szüksége.

61-es tétel
Kérvény olyan építkezés utólagos engedélyének a kiadására, amelyet 1976. október 1-je után
építkezési engedély nélkül építettek, vagy amelyet a törvény előírásaival ellentétben építettek, ill. az
építkezés megváltoztatására utólagosan megírt kérvény esetében …………………………………
…………………………………………... a 60-as tételben meghatározott illetékek háromszorosa
62-es tétel
a) Kérvény
1. az épület felhasználási céljának megváltoztatására, amennyiben az nem azonos a 60-as tétel
szerint kiállított építkezési engedéllyel kapcsolatos eljárással ……………………….… 30.- €
2. építmény lebontására, minden egyes építmény jóváhagyott lebontására
természetes személy esetében ……………………………………………..………… 16,50 €
jogi személy esetében ………………………………………………………………… 200.- €
3. információkat hordozó, reklám- vagy propagációs célokat szolgáló berendezés kihelyezésére,
amennyiben annak felülete
legfeljebb 15 négyzetméter ………………………………………………………….… 60.- €
15 és 40 négyzetméter felett ………………………….…………………………….… 200.- €
40 négyzetméter felett ……………………………………………………………...… 430.- €
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4. tereprendezés esetében ………………………………………………………….…….. 16,50 €
b) Javaslat ingatlan kisajátítására …………………………………………………………….. 100.- €
c) A kisajátítási határozat érvénytelenítésére benyújtott kérvény esetében …………………… 20.- €
Illetékmentesség
1. Az illetékmentesség érvényesítése megegyezik az 59-es tételben felsorolt illetékmentességre jogosultakkal.
2. A 62-es tétel a) bekezdésének 3. pontjában felsoroltak alól a vállalkozásokról kiadott törvény értelmében
illetékmentességet élveznek az üzemet megjelölő berendezések.

62a tétel
A kollaudációs (átadási) határozat kiadására vonatkozó javaslat esetében
a) lakáscélokat szolgáló épületek esetében
1. a tervdokumentáció szerinti max. 600 köbméter nagyságú zárt helyiségekből álló családi
ház építésekor
természetes személy esetében ………………………………..…………………...…16,50 €
jogi személy esetében ………………………………………………………………… 50.- €
és minden, zárt helyiségekből álló további megkezdett 100 köbméterért természetes és
jogi személy esetében is ………………………………………………………...….. 10.- €
3. a tervdokumentáció szerinti max. 3000 köbméter nagyságú zárt helyiségekből álló lakóház
építésekor …………………………………………………………………………...… 400.- €
és minden, zárt helyiségekből álló további megkezdett 1000 köbméterért …..….. 100.- €
b) az egyéni rekreációt szolgáló építmények (házikók, nyaralók, kerti lakok) esetében
1. ha a beépített terület nagysága max. 25 négyzetméter ……………………..… 23.- €
2. amennyiben a beépített terület nagysága 26 és 50 négyzetméter között van ... 33.- €
3. ha a beépített terület nagysága 51 és 80 négyzetméter között van …………… 66.- €
c) a lakáscélokat vagy egyéni rekreációt szolgáló befejezett épületek
megváltoztatásáért
1. családi ház esetében …………………………………………………………….50.- €
2. lakóház esetében ……………………………………………………………… 400.- €
3. egyéni rekreációt szolgáló épület esetében …………………………………... 50.- €
d) az olyan építmények esetében, amelyek a családi ház kiegészítő építményei közé
tartoznak, a családi ház telkén vállalkozási célokat szolgáló építmények esetében, a
meglevő nyilvános vezetékhálózat csatlakozói építésekor ………………………. 15.- €
e) egy vagy két gépjármű számára épülő garázs építésekor …………………….… 15.- €
f) a 62a tétel d) és e) bedkezdései szerint befejezett épületek megváltoztatása esetében.
………………………………………………………………………………………..15.- €
g) sorépületek építésekor minden megkezdett 100 m után …………………...…… 10.- €
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h) a közművesítéshez tartozó, a családi házak, lakóházak vagy az egyéni rekreációt
szolgáló épületek kiegészítő funkcióit ellátó további építmények (pl. kutak, kis
szennyvíztisztítók stb.) – jogi személyek esetében ……………………………… 30.- €
i) a további, nem felsorolt építmények esetében, valamint ezeknek a befejezés előtt álló
vagy befejezett, a tervdokumentáció szerinti max. 3000 köbméter nagyságú zárt
helyiségekből álló építmények esetében ……………………………………...… 500.- €
és minden, zárt helyiségekből álló további megkezdett 1000 köbméterért .… 150.- €
Illetékmentesség
1. A lakáscélokat szolgáló, már befejezett épületek megváltoztatására szóló kollaudációs (átadási) határozat kiadásakor
illetékmentességet élveznek azok a személyek, akik az egészségi szempontból súlyosan károsultak igazolványával
rendelkeznek, ill. azok, akik egészségi szempontból súlyosan károsultak, és olyan igazolvánnyal rendelkeznek,
amely bizonyítja, hogy neki kísérőre van szüksége.
2. Az illetékmentesség minden olyan esetben is érvényes, mint az 59-es tétel esetében.
3. Illetéket a 62a tétel g) bekezdése alapján kiadott építkezési engedélyért a Nemzeti Autópálya Társulás Rt.-nek
(Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) sem kell fizetnie.
Megjegyzések:
1. Amennyiben az építkezési engedély több önálló építményre vonatkozik, az építkezési engedélyben feltüntetett minden
önálló épület után járó illeték összegét meg kell téríteni. Ez alól kivételt képeznek a csatlakozók.
2. A kollaudációs (átadási) határozat szempontjából a hoteleket, a szállást biztosító épületeket és az egyéni rekreációt
szolgáló épületeket nem lakáscélokat szolgáló épületeknek kell tekinteni.
3. A kollaudációs (átadási) határozat szempontjából a háromnál több gépjármű számára épülő garázsokat önálló
épületeknek kell tekinteni.
4. A területrendezésről és az építkezési rendről kiadott 50/1976-os sz. törvény 117., 120. és 121. paragrafusai
értelmében az építkezési engedélyek utáni illeték kiszabására az építészeti hivatalok, a Szlovák Köztársaság
irányítása alá tartozó speciális katonai és egyéb építészeti hivatalok jogosultak. .
5. Amennyiben a lakóház építésére hitelt vagy az Állami Lakásfejlesztési Alap támogatását, esetleg azt állami
költségvetés egyéb támogatását vették igénybe, az építkezési engedélyért fizetett illeték összeg 100.- €.

VI. rész
Közlekedés
79-es tétel
Menetrend jóváhagyásakor vagy megváltoztatásakor benyújtott kérvény esetében …………... 15.- €
80-as tétel
Túlsúlyos vagy a megszokott terjedelemnél nagyobb tárgyak vagy gépjárművek szállításakor, vagy
olyan esetekben, amikor a gépjármű egy tengelyre eső megterhelése meghaladja a vonatkozó
törvények által meghatározott mértéket, az autópályák, közutak vagy helyi úthálózat sajátos
használatára kiadott engedély esetén
a) minden egyes útszakasz és szállítási szándék alkalmával
1. kivételes terjedelmű rakomány szállítása esetén
1.1. a rakomány megszokott szélességnél terjedelmesebb tárgyak szállításakor24)
300,0 cm-ig ………………………………………………………………………….20.- €
300,1cm-től 350 cm-ig …………………………………………………………….. 30.- €
350,1 cm-től 400,0 cm-ig ………………………………………………………….. 40.- €
400,1 cm-től 500,0 cm-ig ………………………………………………………….. 75.- €
Minden további, akár megkezdett 10 cm-ért ………………………………………. 20.- €
1.2. a megengedett magasságnál terjedelmesebb tárgyak szállításakor24)
400,0 cm-ig ………………………………………………………………………….20.- €
400,1cm-től 450 cm-ig …………………………………………………………….. 40.- €
450,1 cm-től 500,0 cm-ig ……………………………………………..………….. 115.- €
400,1 cm-től 500,0 cm-ig ………………………………………………………….. 75.- €
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Minden további, akár megkezdett 10 cm-ért ………………………………………. 20.- €
1.3. a megengedett hossznál terjedelmesebb tárgyak szállításakor24), beleszámítva a
rakomány hosszát is, amennyiben az egyes járművek vagy járműszerelvények hossza
max. 12,00 m ……………………………………….………...…………………….20.- €
12,01 m-től 22,00 m-ig ……………………………………………………….….. 115.- €
22,01 m-en felül ……………………………………………..……………..……... 190.- €
400,1 cm-től 500,0 cm-ig ………………………………………………………….. 75.- €
minden további, akár megkezdett 5 m-ért …………………………………………. 55.- €
2) kivételes súlyú rakomány szállítása esetén
2.1 a megengedett összsúlynál súlyosabb rakomány szállításakor25), amennyiben a jármű és a
rakomány együttes súlya a megengedettnél
max. 20,0 t-val nehezebb ………………………………………………………..… 115.- €
20,01 – 30,00 t-val nehezebb …………………………………………………...…. 190.- €
30,01 – 50,00 t-val nehezebb ……………………………………………………… 300.- €
minden további, akár megkezdett 10 t-ért …………………………………………. 75.- €
2.2 az egy tengelyre eső megterhelés25a) százalékban kifejezett túllépésekor, tekintet nélkül
arra, melyik tengelyről van szó
3,01%-tól 5,00%-ig ………………………………………………………………… 95.- €
5,01%-tól 10,00%-ig ………………………………………………………..…… 9150.- €
10,01%-tól 15,00%-ig …………………………………..………………………… 270.- €
15,01%-tól 20,00%-ig ……………………………………..……………………… 380.- €
minden további, akár megkezdett 5%-ért ……………..…………………………. 190.- €
b) minden egyes tranzit szállításért a Szlovák Köztársaság területén keresztül
1. kivételes terjedelmű rakomány szállítása esetében ……..…………….………….. 190.- €
2. a többi esetben ………………………………………………………………….… 380.- €
c) kivételes terjedelmű vagy súlyú építkezési mechanizmus szállítása saját tengelyen vagy
rakományként
1. minden egyes útvonalért vagy szállítási szándékért, amennyiben az építkezési
mechanizmus, beleszámítva az alváz és a vontató méreteit és súlyát is
1.1. nem lépi túl a 60 t-át, vagy szélessége a 3,1 m-t, vagy magassága a 4,5 m-t,
ugyanakkor nem lépi túl az egy tengelyre eső megengedett megterhelést ….. 115.- €
1.2. meghaladja a 60 t-át, vagy szélessége a 3,1 m-t, vagy magassága a 4,5 m-t, vagy
túllépi az egy tengelyre eső megengedett megterhelést ……………………... 230.- €
2. ismétlődő szállítások esetében ugyanazon vagy több útvonalon legfeljebb 3 hónapon át
2.1. amennyiben teljesülnek az 1.1-es pontban meghatározott feltételek…...…... 570.- €
2.2. amennyiben az 1.2-es pont feltételei teljesülnek, ……………………… … 1150.- €
Illetékmentesség
A 80-as tételben feltüntetett esetekben illetékmentességet élvez a mezőgazdasági gépek szállítása, amennyiben az
összefügg az aratási munkák végzésével.
Meghatalmazás
1. A közigazgatási szerv kölcsönös megegyezés alapján csökkentheti az illeték összegét vagy eltekinthet annak
kiszabásától.
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2.
3.

Az utólagosan befizetett illeték összege a közigazgatási útkezelőség határozata alapján háromszorosára emelkedik,
amennyiben a szállítás a közigazgatási útkezelőség előzetes engedélye nélkül már részben vagy teljesen
megtvalósult.
A közigazgatási szerv a kivételes terjedelmű vagy súlyú rakományok, vagy a nagy méretű szállítások esetében
elengedheti az illeték megtérítését, amennyiben az ilyen szállítást hazai vagy külföldi intézmény humanitárius céllal
végzi vagy a szállítmány ajándék vagy adomány az állam számára.

Megjegyzések
A 80-as tételben felsorolt illetékeket az Európai Unió külső határain levő határátkelőhelyeken a
határátkelőhelyhez vezető útszakasz kezelője szedi be. Az e tételben felsorolt illetékek utólagos
beszedését
a
közigazgatási útkezelőség határozata alapján a közigazgatási útkezelőség szedi be.
2. A 80-as tételben felsorolt illetékek megtérítője az a szállítató, aki gépjárművel vagy
gépjárműszerelvénnyel
kivételes méretű vagy súlyú rakományokat szállít (24),, 25). és 25a).
3. A kivételes terjedelmű rakományok szállítása esetében az illeték kiszámítása szempontjából a gépjármű vagy a
gépjárműszerelvény legnagyobb méretei a mérvadóak, amelyek méretüknél fogva meghaladják a megengedett
szélességet, hosszúságot vagy magasságot.
4. A gépjárműszerelvény hosszába és súlyába beleszámítanak azok a gépjárművek is, amelyek a szerelvény tolását
segítik, vagy az egyéb, segédszerepet betöltő, a gépjárműszerelvénybe bekapcsolt gépjárművek még abban az
esetben is, ha azokat csak a szállítás útvonalának egyes, nehezebb szakaszain veszik igénybe.
5. Az olyan szállítások esetében, amikor a rakomány megengedett méretei két vagy három esetben haladják meg a
megengedett határokat (az a) bekezdés 1. pontja), az illetékek összegét az a) bekezdés 1. pontjai (1.1. – 1.3) szerint
kirótt illetékek összegeként határozzák meg.
6. A megengedett összsúly esetleges túllépését külön állapítják meg a gépjárműszerelvény, és külön a szerelvény egyes
gépjárműveinek esetében. Az illetéket aszerint a súly szerint határozzák meg, amely után a legmagasabb illetéket
kell megtéríteni.
Amennyiben az összsúly nem haladja meg a 3%-ot, illetéket nem rónak ki.
7. A kivételes súlyú rakomány szállításakor a jármű összsúlyát az egész gépjárműszerelvény összsúlya képezi, amit a
szerelvény egyes gépjárműi és a kapcsolódó egyéb járművei súlyának az összege jelenti.
8. A megengedett tengelymegterhelés túllépéséért kiszabott illeték meghatározásakor minden tengely megterhelését
külön ítélik meg, és az illetéket csak a legjobban megterhelt tengely értekeire szabnak ki.
Amennyiben a tengelyek megterhelése nem haladja meg a 3%-ot, illetéket nem rónak ki.
9. A speciális pótkocsik és nyerges utánfutók esetében, amennyiben azokon egymás után több mint három tengely
helyezkedik el, minden tengelyt egyszerű tengelyként bírálnak el, amelynek megengedett megterhelése 9,5 t.
10. Az olyan szállítások esetében, amikor egyidejűleg túllépik a megengedett összsúlyt és a megengedett tengelyterhelést
is, az illeték összegét az a) bekezdés 2.1-es és 2.2-es pontjai szerint a két rész összegeként szabják ki.
11. Az olyan szállítások esetében, amikor túllépik a rakomány megengedett terjedelmét 24) és súlyát is 25), 26), az illeték
összegét az a) bekezdés 1. és 2. pontjai szerint kiszabott illeték összegeként állapítják meg.
12. Amennyiben a Szlovák Köztársaság területén keresztül tranzitszállítmányról van szó, az a) bekezdés szerinti illeték
összegéhez hozzászámítják a b) bekezdésben meghatározott illetéket is.
13. Az illeték kiszabását a c) bekezdés szerint akkor alkalmazzák, amikor a szállító az építkezési mechanizmus
tulajdonosa vagy használója, vagy olyan jogi vagy természetes személy, aki jogosult a szállításban vállalkozni, és
hogyha a mechanizmust az építkezésre vagy az építkezésről a legfeljebb 30 km távolságban levő parkolóhelyre
szállítják.
1.

24)

A Szlovák Köztársaság Kormánya által a gépjárművek és gépjárműszerelvények legnagyobb megengedett
terjedelméről, súlyáról és a gépjárművekkel és gépjárműszerelvényekkel szemben támasztott további műszaki
követelményekről kiadott 349/2009-esd sz. törvénye 1-es sz. mellékletének 1. pontja.
25)
A Szlovák Köztársaság Kormánya által kiadott 349/2009-esd sz. törvénye 1-es sz. mellékletének 2. pontja.
25a)
A Szlovák Köztársaság Kormánya által kiadott 349/2009-esd sz. törvénye 1-es sz. mellékletének 3. pontja.

80a tétel
A 80-as tétel szerinti engedély kiadásának gyorsított intézése esetében
1. a kérvény kézbesítésétől számított 24 órán belül ……………………………………….… 75.- €
2. a kérvény kézbesítésétől számított 48 órán belül ……………………………………….… 55.- €
Megjegyzés:
Amennyiben a kérvényt a meghatározott időn belül nem adják ki, a közigazgatási illetéket visszatéritik.

82-es tétel
A közúti közlekedésről kiadott 135/1961-e sz. törvény 8. paragrafusa 1. bekezdésének b) pontja
alapján a közutak különleges használatára vonatkozó engedély kiadása
c) a helyi úthálózatra vonatkozóan ……………………………………………………….… 80.- €
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Meghatalmazás
A közigazgatási szerv indokolt esetekben csökkentheti, esetleg teljes mértékben elengedheti a c) bekezdés által kirótt
illeték összegét.
A közigazgatási szerv a közút használatának mértékétől és idejétől függően az illeték összegét ötszörösére is emelheti.

83-as tétel
e) A III. osztályú közút vagy a helyi úthálózat egy részének a lezárására vagy a forgalom
elterelésére jogosító engedély kiadása esetében ……………………………………………...70.€
f) Az I., II. vagy III. osztályú közút vagy a helyi úthálózat egy részének a lezárása vagy a forgalom
elterelése idejének a megváltoztatására jogosító engedély kiadása esetében ………………. 40.- €
84-es tétel
a) Helyi kommunikációnak vagy célirányos útnak az I., II. vagy III. osztályú közútra való
csatlakozására jogosító engedély kiadása ………………………………………………...… 75.- €
b) Célirányos útnak a helyi úthálózatra való csatlakozására vonatkozó engedély kiadása …… 40.- €
Meghatalmazás
A közigazgatási szerv indokolt esetekben csökkentheti, esetleg teljes mértékben elengedheti a 84-es tételben
meghatározott illetékek összegét. Az állami közút forgalmának fontosságától függően a közigazgatási szerv az illeték
összegét akár ötszörösére is emelheti.
Megjegyzések
1. A 84-es tétel szerint illetéket nem állapítanak meg, amennyiben a közúti forgalom biztosításáról van szó, ha a
technológiai eljárások más lehetőséget nem tesznek lehetővé.
2. A 84-es tétel szerint illetéket akkor sem rónak ki, hogyha az engedély kiadása beruházások érdekében történik.

85-ős tétel
a) Tevékenység kivételes engedélyezése a közúthálózat védelmi övezetében ……………...... 115.€
b) Tevékenység – reklámot, információkat vagy propagációt közvetítő berendezések kihelyezése –
kivételes engedélyezése közúthálózat védelmi övezetében …………….…….……….…...500.- €
c) A szomszédos ingatlanra vezető letérő engedélyezése a közútról ……………………….… 30.- €
Meghatalmazás
A közigazgatási szerv indokolt esetekben a 85-ös tételben meghatározott illeték összegét akár
ötszörösére is emelheti, esetleg annak összegét csökkentheti vagy akár teljes mértékben el is
engedheti.
A 84-es tételhez tett megjegyzés 1. pontja a 85-ös tételre is érvényes.
VIII. rész
Pénzügy és kereskedelem
140-es tétel
a) egyéni engedély kiadása a következő hazárdjátékok üzemeltetésére:
3. nyereményt biztosító játékautomaták, minden automatáért …………………………. 1500.- €
c) az engedély megváltoztatása a hazárdjátékok üzemeltetőjének bejelentése vagy kérelme alapján
nyereményt biztosító játékautomaták esetében …………………………………………… 200.- €
142-es tétel
a) Bizonylat kiadása az önállóan gazdálkodó földműves nyilvántartásba vételéről ………...…6,50 €
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b) A vezetéknév vagy a tartós lakhely megváltozásának bejegyzése az önállóan gazdálkodó
földműves bizonylatában …………………………………………………………………... 1,50 €
143-as tétel
a) Határozat kiadása arról, hogy az adózó lakhelye szerint melyik adókezelőhöz tartozik; a határidő
meghosszabbításáról kiállított határozat kiadása; a határidő be nem tartása következményeinek
elengedéséről kiadott határozat; az adó megtérítési határideje meghosszabbításának elfogadásáról
vagy az adó részletekben történő befizetésének az elfogadásáról kiállított határozat; az adózó
kérvénye alapján a vonatkozó előírások szerint32a az adókedvezmény érvényesítéséről kiadott
határozat alkalmával ………………………………………………………...…………...… 9,50 €
b) Igazolás kiállítása a pénzügyi igazgatóság szervei számára a vonatkozó előírások szerint32a ..3.- €
c) A kérvényező által benyújtott nyomtatvány adatainak a kiegészítése …………………..… 1,50 €
d) Azonosító átvételi szám kiadása ……………………………………………………………. 9,50 €
Illetékmentesség
1. A 143-as tételben feltüntetett esetekben illetékmentességet élveznek az adórezidenciáról kiállított igazolások,
valamint a Szlovák Köztársaság területén befizetett adóról a nem rezidens személyek számára kiállított igazolások,
amennyiben azok összhangban állnak a Szlovák Köztársaság által elfogadott nemzetközi szerződések teljesítésével.
2. A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának a szeszes italok vásárlása során a fogyasztási adómentességre
vonatkozó kérvények tartozékaival kapcsolatos 63/161/1995-ös sz. rendelete alapján a 143-as tételben feltüntetett
esetekben illetékmentességet élveznek a regisztrációról kiállított igazolások is.

Megjegyzés
A 143-as tétel b) bekezdése szerint illetéket nem vetnek ki, amennyiben az igazolást a Szlovák Köztársaság
kötelékeiből történő elbocsátás céljából állítják ki.
32a

Az adókezelésről kiadott 563/2009-es sz. törvény, ill. a vonatkozó törvények későbbi kiegészítései és módosításai.

144-es tétel
b) Kérvény arra vonatkozóan, hogy az adókezelő írásbeli beleegyezését adja a cégjegyzékből való
törléshez ……………………………………………………………………………………. 9,50 €
Kérvény a megsemmisült, megrongált vagy eltulajdonított bizonylat kiadására ………..… 6,50 €
e) Beleegyezés a zálogjoggal való rendelkezéshez32a ………………………………………....9,50 €
f) Kérvény az adózási eljárás megszüntetésére32a …………………………………………… 9,50 €
32a

Az adókezelésről kiadott 563/2009-es sz. törvény, ill. a vonatkozó törvények későbbi kiegészítései és módosításai.

X. rész
Életkörnyezet
160-as tétel
A beleegyezés kiadására, annak megváltoztatására vagy érvénytelenítésére vonatkozó kérvény
esetében a vonatkozó törvények szerint36p)
1. természetes személy esetében ………………………………………………………………... 10.- €
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2. jogi személy vagy vállalkozásra jogosult olyan természetes személy esetében, akinek
tevékenysége összefügg a beadott kérvénnyel ………………………………………….… 100.- €
Illetékmentesség
1. A 160-as tételben feltüntetett esetekben illetékmentességet élveznek természettudományi múzeumok, valamint a
nyilvános főiskolák.
2. A 160-as tételben feltüntetett esetekben illetékmentességet élveznek azok, akik a törvények szerint védett természet
és táj vizsgálatára és kutatására szóló engedélyre nyújtanak be kérvényt. Illetékmentességet élveznek azok a
középiskolai tanulók és egyetemisták is, akik a természet és a táj vizsgálatára és kutatására szóló engedélyért
folyamodnak, amennyiben benyújtják az iskola látogatását igazoló bizonylatot, illetve azok, akik a természet és a táj
védelmében végeznek a védett területeken vizsgálatokat vagy kutatásokat.
3. A 160-as tételben feltüntetett esetekben illetékmentességet élveznek azok is, akiknek kérvénye összefügg a védett
övezetekben levő fák vagy bokrok eltávolításával37).

36p)
37)

A természet és táj védelméről kiadott 543/20025-es sz. törvény, ill. a vonatkozó törvények későbbi kiegészítései és
módosításai.
Pl. az energetikáról kiadott 70/1998-as sz. törvény, a vállalkozásokról szóló 455/1991-es sz. törvény és e törvény
későbbi kiegészítései és módosításai, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a vasutakról kiadott 164/1996-os
sz. törvénye és e törvény későbbi kiegészítései és módosításai, a közúti közlekedésről kiadott 135/1961-es sz.
törvény, valamint az ezt módosító 58/1997-es sz. törvény, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai, a
Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a vasutakról kiadott 164/1996-os sz. törvénye és az ezzel összefüggő, a
vállalkozásokról szóló 455/1991-es sz. törvény és e törvény későbbi kiegészítései és módosításai, Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsának a közúti közlekedésről kiadott 168/1996-os sz. törvénye, a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsának a helyi önkormányzatok szervezéséről kiadott 222/1996-os sz. törvénye és az ezt kiegészítő
további törvények, a közúti közlekedésről kiadott 135/1961-es sz. törvény és e törvény későbbi kiegészítései és
módosításai.

161-es tétel
A sajátos törvények36p) tilalommal kapcsolatos utasításai alóli kivételre vonatkozó kérvény
benyújtásakor
1. természetes személy esetében …………………………………………………………….… 10.- €
2. jogi személy vagy vállalkozásra jogosult olyan természetes személy esetében, akinek
tevékenysége összefügg a benyújtott kérvénnyel …………………………………………. 100.- €
Illetékmentesség
1. A 160-as tételben feltüntetett esetekben illetékmentességet élveznek a középiskolák tanulói és egyetemisták,
amennyiben benyújtják az iskola látogatását igazoló bizonylatot és tudományos-kutató munkát végeznek, a
nyilvános főiskolák, valamint a természettudományi múzeumok.
2. A 160-as tételben feltüntetett esetekben illetékmentességet élveznek azok is, akiknek kérvénye összefügg a védett
övezetekben levő fák vagy bokrok eltávolításával37).
3. A 160-as tételben feltüntetett esetekben illetékmentességet élveznek azok a kérvényezők, akik olyan védett állatok
befogására vagy likvidálására nyújtanak be kérvényt, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét vagy életét, ill.
amennyiben bizonyíthatóan anyagi károk keletkeztek vagy bizonyíthatóan károk keletkeztek a védett állatok
állományában.

37)

Pl. az energetikáról kiadott 70/1998-as sz. törvény, a vállalkozásokról szóló 455/1991-es sz. törvény és e törvény
későbbi kiegészítései és módosításai, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a vasutakról kiadott 164/1996-os
sz. törvénye és e törvény későbbi kiegészítései és módosításai, a közúti közlekedésről kiadott 135/1961-es sz.
törvény, valamint az ezt módosító 58/1997-es sz. törvény, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai, a
Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a vasutakról kiadott 164/1996-os sz. törvénye és az ezzel összefüggő, a
vállalkozásokról szóló 455/1991-es sz. törvény és e törvény későbbi kiegészítései és módosításai, Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsának a közúti közlekedésről kiadott 168/1996-os sz. törvénye, a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsának a helyi önkormányzatok szervezéséről kiadott 222/1996-os sz. törvénye és az ezt kiegészítő
további törvények, a közúti közlekedésről kiadott 135/1961-es sz. törvény és e törvény későbbi kiegészítései és
módosításai.
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162-es tétel
t) Kérvény a kis légkörszennyező források építésére vonatkozó engedély kiadásához szükséges
beleegyezés kiállítására …………………………………………………………………...… 5.- €
u) Kérvény a kis légkörszennyező források üzembe helyezésére vonatkozó engedély kiadásához
szükséges beleegyezés kiállítására …………………………...…………………………...… 5.- €
v) Kérvény a kis légkörszennyező források megváltoztatására vonatkozó engedély kiadásához
szükséges beleegyezés kiállítására ………………………………...……………………...… 5.- €

Figyelmeztetés:
Amennyiben a feladat vagy a munka elvégzésére vonatkozó kérvényt 2012. szeptember 30-a
előtt nyújtották be, az illetéket a 2012. szeptember 30-ig érvényes előírásoknak megfelelően
róják ki.
Somorja, 2012. október 1.

Bárdos Gábor
a város polgármestere
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