
 
Szabadka Község polgármesterének a 

Karásonyi-újévi vásár kihirdetéséről szóló, I-00-
39-7/2005 iratszámú, 2005. október 12. keltezésű 
végzése alapján a Telekügyi bizottság közzéteszi 
az alábbi  
 

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT 
írásbeli ajánlatok begyűjtésére a Karácsonyi-

újévi vásár ideiglenes építményének 
közterületen történő felállítására  

 
I 

1. A közterületek kisebb előregyártott 
építmények felállítása céljából való használatba 
adásának módjáról és feltételeiről szóló végzés 
rendelkezéseivel (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 10/97, 9/99, 29/2001, 9/2004 és 44/2004 
száma) összhangban hirdetményt teszünk közzé 
írásbeli ajánlatok begyűjtésére a Karácsonyi-újévi 
vásár ideiglenes építményének közterületen,  a 
Köztársaság téren történő felállítására, 315 m²  
alapterületen (7,00m x 45,00m). 
  

2. A Karácsonyi-újévi vásár ideiglenes 
építményét a Karácsonyi-újévi vásár ideiglenes 
építményének közterületen, a Köztársaság téren 
történő felállításáról szóló U-257/04 iratszámú 
terv alapján, valamint a szabadkai Községközi 
Műemlékvédelmi Intézet  803-1/40 irastszámú, 
2004.10.19. keletzésű végzésének megfelelően 
kell felállítani 
 

 

 
3. A közterülethasználati jog elnyerésére a 

kezdőösszeg 144.900,00 dinár, ami a 2004. 
december 1-jétől 2005. január 15-ig terjedő 
időszakra vonatkozik (10 din/nap x 315 m² x 46 
nap) azzal, hogy a nevezett összeg egyben a 
közterület-foglalási térítési díjat is magában 
foglalja a 2004. december 1-jétől 2005. január 15-
ig terjedő időszakra. 

 
4. A Karácsonyi-újévi vásár ideiglenes 

építményének felállítása céljából kötött 
közterület-használati szerződés a jelen hirdetmény 
I/3 pontjában feltüntetett időszakra szól. 

 
5. Amennyiben kiválasztásra kerül, a 

kedvezményezett köteles: 
- az Elektrovojvodina KV feltételei szerint 
biztosítani az építmény villamosenergiával való 
ellátását; 
- bérleti szerződést kötni az ideiglenes építmény 
használóival; 
- biztosítást kötni az építményre; 
- biztosítani az építmény őrzését; 
- megszervezni a hulladék eltakarítását; 
- az építményt a vásár befejeztével szétszerelni és 
elszállítani, valamint a közterületet eredeti 
állapotába visszaállítani. 
  

6. A legkezdvezőbb ajánlattevő köteles a 
bérlőivel kötött egyes szerződések után a bérleti 
díjak legkevesebb 10%-át a község számlájára 
befizetni. 
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7. A hirdetményre jelentkezhet minden, a 
törvénnyel összhangban gazdasági tevékenységek 
folytatására bejegyzett jogi és természetes 
személy. 
 

II 
1. Az ajánlatgyújtési eljárásban való 

részvétel általános feltételei. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 
- az ajánlattevő összes adatait (a gazdasági 

társaság pontos elnevezése, székhelye, a 
felhatalmazott személy neve és az átjegyeztetés 
kérelmezését igazoló okmány), illetve a 
vállalkozás pontos elnevezése, az üzletttulajdonos 
családi- és utóneve, személyi száma és lakcíme, és 
az illetékes szerv bejegyzésről szóló végzését; 

- az ajánlatgyújtési eljárásban a jogi vagy 
természetes személyt képviselő személy szabályos 
meghatalmazását; 

- a szétszerelhető építmény vázlatrajza, 
mely összhangban áll az I/2 pontban szereplő 
tervvel és végzéssel; 

- a közterület használati jogának elnyerése 
céljából felajánlott közterület-használati díj 
összegét és a bérleti szerződések után fizetendő 
térítés felajánlott százalékát; 

- nyilatkozatot arról, hogy a közterületet 
megtekintett állapotban veszi használatba. 
  Az ajánlatok benyújtásának határideje a 
nyilvános hirdetmény közzétételétől számított 8 
nap. 
  A jelentkezéseket lezárt borítékban kell 
átadni, személyesen a Községi Ügyfélszolgálat 
iktatójában, a Városháza földszintjén, a Szabadság 
tér 1. szám alatt, vagy postai úton  továbbítani a 
fenti címre.  
  A késve beérkezett, le nem zárt, hiányos, 
ill. a megszabott feltételeknek nem megfelelő 
adatokat tartalmazó ajánlatokat figyelmen kívül 
hagyjuk. 
 További információkért, valamint az I/2 
pontban szereplő tervbe és végzésbe való 
betekintés végett forduljanak a Szabadkai Községi 
Közigazgatás Építésügyi szolgálatához. 
Kapcsolattartó telefonszám 024-626-805.  
  

2. Az ajánlatokat tartalmazó borítékok 
felnyitásának napjáról, időpontjáról és 
helyszínéről az ajánlattevőket írásban értesítjük. 
  

3. A legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának 
eljárásában az az ajánlattevő élvez elsőbbséget, 
aki az I/3 pontban meghatározott közterület 
használatáért a legmagasabb összegű ajánlatot 
teszi és legmagasabb százalékot ajánl fel a 
bérlőivel között egyes szerződések után –I/6 pont. 

4. A legkedvezőbb ajánlattevő 
(kedvezményezett) megbízatárása vonatkozó 
eljárást a Telekügyi bizottság bonyolítja le.  

 
III 

A nyilvános hirdetmény megjelenik 
Szabadka Község Hivatalos Lapjában, a 
Subotičke novine hetilapban és a Magyar Szó 
napilapban. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Község 
POLGÁRMESTER 
Telekügyi bizottság 
Iratszám: I-00-352-683/05 
Kelt: 2005.10.26.án 
S z a b a d k a 
          A TELEKÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
       Evetović Kornelija, okl. építészmérnök s.k. 
 

Szabadka Község polgármesterének a 
Karásonyi-újévi vásár kihirdetéséről szóló, I-00-
39-7/2005 iratszámú, 2005. október 12. keltezésű 
végzése alapján a Telekügyi bizottság közzéteszi 
 

a Karácsonyi-újévi vásár ideiglenes 
építményének közterületen történő felállítására 

begyűjtendő írásbeli ajánlatokra közzétett 
nyilvános hirdetmény  

KIIGAZÍTÁSÁT 
 

I 
 A Karácsonyi-újévi vásár ideiglenes 
építményének közterületen történő felállítására 
begyűjtendő írásbeli ajánlatokra közzétett 
nyilvános hirdetmény szövegében, amely 
megjelent a Subotičke novine 2005.10.28-ai, 
pénteki és a Magyar Szó 2005.10.31-i vasárnapi 
számában az I/3 pont szövegét a következőkre 
igazítjuk ki: 
 

''3. A közterülethasználati jog 
elnyerésére a kezdőösszeg 144.900,00 dinár, 
ami a 2005. december 1-jétől 2006. január 15-ig 
terjedő időszakra vonatkozik (10 din/nap x 315 
m² x 46 nap) azzal, hogy a nevezett összeg 
egyben a közterület-foglalási térítési díjat is 
magában foglalja az azonos időszakra.'' 
 

II 
Jelen kiigazítással a nyilvános hirdetmény 

jelentkezési határideje is eltolódik, s így az 
ajánlatokat legkésőbb a jelen kiigazítás 
közzétételétől számított 8. napon lehet átadni. 
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III 
 A Karácsonyi-újévi vásár ideiglenes 
építményének közterületen történő felállítására 
begyűjtendő írásbeli ajánlatokra közzétett 
nyilvános hirdetmény kiigazítása megjelenik 
Szabadka Község Hivatalos Lapjában, a 
Subotičke novine hetilapban és a Magyar Szó 
napilapban. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Község 
POLGÁRMESTER 
Telekügyi bizottság 
Iratszám: I-00-352-683/05 
Kelt: 2005.10.31-én 
S z a b a d k a 
          A TELEKÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
      Evetović Kornelija,okl. építészmérnök, s.k. 
 

A közvállalatokról és a közhasznú 
tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. 
szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 25/2000 és 25/2002 száma) és a 
díjszabás jóváhagyására vonatkozó 
meghatalmazásról szóló határozat (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 57/2004 száma) 
alapján a polgármester meghozta az alábbi: 

 
V É G Z É S T 

A SUBOTICA-TRANS KÖZÚTI 
UTASSZŰLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT VÁROSI 

AUTÓBUSZJÁRATAI VITELDÍJÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I 

Jóváhagyjuk a Subotica-trans KV 
igazgatóbizottságának a városi autóbuszjáratok 
viteldíjára vonatkozó, 2005. szeptember 26. 
keltezésű végzését, mely 2005. november 01-től 
kerül alkalmazásra, az alábbiak szerint: 
 

AZ AUTÓBUSZBAN VÁLTOTT 
MENETJEGY  

A menetjegy ára:  35,00 dinár  
 

KERESKEDELMI KEDVEZMÉNYEK:  
 
1. V-X kategóriájú katonai-, hadi és 

békeidei rokkantak, 6-10 éves gyermekek, polgári 
háborús rokkantak és a 70. életévüket betöltött 
nyugdíjasok az autóbuszban váltott menetjegy 
esetében 50 %-os kedvezményre jogosultak 

Menetjegy ára: 17,00 dinár  
 
 

2. Nyugdíjasok a minden vonalon 
korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetében - 85 %-os kedvezményre jogosultak - 
104 utazás x 35,00 x 0,15 

Menetjegy ára: 546,00 dinár  
 

3.  Diákok és egyetemi/főiskolai 
hallgatók az egy vonalon korlátlan számú utazásra 
szóló havi bérlet esetében – 50 %-os 
kedvezményre jogosultak - 52 utazás x 35,00 x 
0,5 

Menetjegy ára: 910,00 dinár  
 

4. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók 
a minden vonalon korlátlan számú utazásra szóló 
havi bérlet esetében - 60 %-os kedvezményre 
jogosultak - 104 utazás x 35,00 x 0,4 

Menetjegy ára: 1.456,00 dinár 
 

5. Dolgozók - polgárok az egy vonalon 
korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetében - 23,85 %-os kedvezményre jogosultak - 
52 utazás x 35,00 x 0,7615  

Menetjegy ára: 1.386,00 dinár 
 

6. Dolgozók - polgárok a minden vonalon 
korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetében - 23,85 %-os kedvezményre jogosultak - 
104 utazás x 35,00 x 0,7615  

Menetjegy ára: 2.772,00 dinár  
 

A havi buszbérlet árát a következő 
módszer alapján állapítják meg: 

- egy vonalra – 52 utazás havonta (26 nap 
x  egy oda- és egy visszaút) x  az autóbuszban 
váltott menetjegy ára  x  (100% mínusz 
meghatározott kedvezmény) 

- minden vonalra – 104 utazás havonta 
(26 nap x egy oda- és egy visszaút az egyik 
vonalon és egy oda- és egy visszaút a másik 
vonalon)  x  az autóbuszban váltott menetjegy ára  
x  (100% mínusz meghatározott kedvezmény) 
 
 A csomagszállításra kijelölt platón elférő 
SZEMÉLYES CSOMAGOK, mint: bőröndök, 
utazótáskák, gyermekkocsik, dobozok, kosarak és 
csomagok szállítási díja az autóbuszban váltott 
egy drb. menetjegy árának felel meg, amennyiben 
a csomagok egyike sem haladja meg a 35 kg-ot.  
 

AZ ÉRVÉNYES MENETJEGGYEL 
NEM RENDELKEZŐ UTAS az előírt 
menetjegyváltás elmulasztása jogcímén az 
ellenőrnek a helyszínen 600,00 dináros pótdíjat 
köteles fizetni. 
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II 
A jelen végzés I. pontjában szereplő 

viteldíjak tartalmazzák az ÁFÁ-t. 
 

III 
Jelen végzés megjelenik Szabadka özség 

Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Iratszám: I-38-13/2005 
Kelt: 2005.10.26-án 
S z a b a d k a 
   SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
 

A közvállalatokról és a közérdekű 
tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. 
szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 25/2000 és 25/2002 száma) és a 
díjszabás jóváhagyására vonatkozó 
meghatalmazásról szóló határozat (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 57/2004 száma) 
alapján Szabadka Község polgármestere 
meghozta az alábbi: 

 
V É G Z É S T 

A SUBOTICA-TRANS KÖZÚTI 
UTASSZŰLLÍTÓ KÖZVÁLLALAT 

VÁROSKÖRNYÉKI AUTÓBUSZJÁRATAI 
VITELDÍJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I 
 

Jóváhagyjuk a Szubotica-trans KV 
igazgatóbizottsága által a városkörnyéki 
utasszállítás viteldíjairól 2005. szeptember 26-án 
meghozott határozatát, az alábbiak szerint: 
 

KM ÖVEZET VITELDÍJ 
dinárban 

01-05 I 35,oo 
06-10 II 50,oo 
11-15 III 70,oo 
16-20 IV 85,oo 
21-25 V 95,oo 
26-30 VI 105,oo 
31-35 VII 125,oo 
36-40 VIII 145,oo 

 
A havi városkörnyéki buszbérlet árát a 

következő módszer alapján állapítják meg: 
- egy vonalra – 52 utazás havonta (26 nap 

x  egyszer oda- és egyszer vissza út) x  a 

meghatározott közlekedési vonalra vonatkozó 
övezetben érvényes menetjegy ára  x  (100% 
mínusz meghatározott kedvezmény). 
 

ENGEDMÉNYEK: 
- Dolgozók – polgárok meghatározott 

vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetében 10%-os kedvezményre jogosultak. 

- Középiskolás diákok, egyetemi- és 
főiskolai hallgatók meghatározott vonalon 
korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetében 35%-os kedvezményre jogosultak. 

- Általános iskolás diákok meghatározott 
vonalra, korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetében 50%-os kedvezményre jogosultak 
 

AZ ÉRVÉNYES MENETJEGGYEL 
NEM RENDELKEZŐ UTAS az előírt 
menetjegyváltás elmulasztása jogcímén az 
ellenőrnek a helyszínen 900,00 dináros pótdíjat 
köteles fizetni. 
 

II 
A jelen végzés I. pontjában szereplő 

viteldíjak tartalmazzák az ÁFÁ-t. 
 

III 
Jelen végzés megjelenik Szabadka özség 

Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Iratszám: I-38-14/2005 
Kelt: 2005.10.26-án 
S z a b a d k a 
   SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 
41. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 9/2002, 33/2002, 33/2004 
és 135/2004 száma), Szabadka Község 
Alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 13. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/2002, 59/2004, 61/2004 és 12/2005 száma) 
alapján és a munkatörvény 246. szakaszával (az 
SZK Hivatalos Közlönyének 24/2005 és 61/2005 
száma) kapcsolatban Szabadka Község 
polgámestere meghozta az alábbi 
 

VÉGZÉST 
A KÖZVÁLLALATOKRA VONATKOZÓ 

KÜLÖN KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 
JAVASLATÁT KIDOLGOZÓ 

MUNKACSOPORT KINEVEZÉSÉRŐL 
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I 
 A közvállalatokra vonatkozó külön 
kollektív szerződés javaslatát kidolgozó 
munkacsoportba az alapító részéről az alábbi 
személyeket nevezzük ki: 
 

1. Nebojša Janjić, 
2. Aleksandar Kerekeš, 
3. Dubravka Lončar, 
4. Kulhanek Elizabeta és  
5. Gál Margit. 

 
II 

 A jelen végzés I. szakaszábans zereplő 
munkacsoport feladata kidolgozni a Szabadka 
község területén működő közvállalatokra 
vonatkozó külön kollektív szerződés javaslatának 
szövegét. 
 

III 
 Jelen végzés emgjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Iratszám: I-00-021-91/2005 
Kelt: 2005.10.20-án 
S z a b a d k a 
   SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény 
80. és 81. szakasza (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/03 száma), az építési telkekről 
szóló határozat 32. és 33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 11/04 és 
57/04 száma) és Szabadka Község 
Alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 8. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/02, 59/04, 61/04 és 12/05 száma) alapján 
meghozom az alábbi 
 

VÉGZÉST 
 
 1. Elutasítjuk a szabadkai MARKOVIĆ 
COMPANY a Jadran mozi előtt, meglévő kioszk 
előtti 15 nm-nyi  közterület bérlésére vonatkozó 
kérelmét. 
 2. Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Iratszám: I-00-352-671/2005 

Kelt: 2005.10.19-én 
S z a b a d k a 
   SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
A tervezésről és építésről szóló törvény 

80. és 81. szakasza (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/03 száma), az építési telkekről 
szóló határozat 32. és 33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 11/04 és 
57/04 száma) és Szabadka Község 
Alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 8. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/02, 59/04, 61/04 és 12/05 száma) alapján 
meghozom az alábbi 
 

VÉGZÉST 
 
 1. A Palics K.K. 14 számú telekkönyvi 
betétbe 1608/26 hrsz. alatt bejegyzett 00-71 nm 
területű egyéb építési telek ½ részét közvetlen 
megegyezés útján bérbe adjuk NIKOLIN 
ALEKSANDARNAK, apja neve Svetozar, 
lakcíme Szabadka, Puskin tér 4/37., a Palicsi 
vikendtelepen kiépített 35,00 nm nettó területű 
hétvégi ház legalizálása végett.  
 
 2. A jelen végzés 1. pontjában szereplő 
földterület bérleti díja 65,00 dinár havonta, 
áruforgalmi adó nélkül. Az adófizetési 
kötelezettség a bérlőt terheli. 
 
 A megszabott bérleti díj mértéke a 
kiskereskedelmi árak a Köztársasági Statisztikai 
Hivatal által megszabott havi növekedési 
hányadának és a bérleti díjakat szabályozó 
törvényes és egyéb jogszabályoknak megfelelően 
változik. 
 
 3. A bérlet 99 évre szól, mely határidő a 
bérlet lejárta előtt a törvénnyel összhangban 
meghosszabbítható. 
 
 4. A bérlő jelen végzés véglegesítésétől 
számított 30 napon belül köteles bérleti szerződést 
kötni Szabadka Községgel és Szabadka Község 
Építési Igazgatósága KV-vel. 
 
 Amennyiben a bérlő nevezett határidőn 
belül nem köti meg a bérleti szerződést, jelen 
végzést hatályon kívül helyezik. 
 
 5. Amennyiben annak kötelezettségét 
megállapítják, bérlő a mezőgazdasági terület 
építési telekké alakításáért egyszeri díjat köteles 
fizetni. 
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6. Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Iratszám: I-00-464-159/2005 
Kelt: 2005.10.12-én 
S z a b a d k a 
   SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény 
80. és 81. szakasza (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/03 száma), az építési telkekről 
szóló határozat 32. és 33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 11/04 és 
57/04 száma)és Szabadka Község 
Alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 8. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/02, 59/04, 61/04 és 12/05 száma) alapján 
meghozom az alábbi 
 

VÉGZÉST 
 
 1. Az Újváros K.K. 4 számú telekkönyvi 
betétbe 17936/1 hrsz. alatt bejegyzett 04-96 nm 
területű és a 17947/2 hrsz. alatt bejegyzett 01-34 
nm területű egyéb építési telket közvetlen 
megegyezés útján bérbe adjuk RADOJKOVIĆ 
RADOSAVNAK, lakcíme Szabadka, Laták István 
u. 4., cca 180 nm-nyi területű családi ház kiépítése 
céljából.  
 
 2. A jelen végzés 1. pontjában szereplő 
földterület bérleti díja 349,00 dinár havonta, 
áruforgalmi adó nélkül. Az adófizetési 
kötelezettség a bérlőt terheli. 
  

A megszabott bérleti díj mértéke a 
kiskereskedelmi árak a Köztársasági Statisztikai 
Hivatal által megszabott havi növekedési 
hányadának és a bérleti díjakat szabályozó 
törvényes és egyéb jogszabályoknak megfelelően 
változik. 
 
 4. A bérlet 99 évre szól, mely határidő a 
bérlet lejárta előtt a törvénnyel összhangban 
meghosszabbítható. 
 
 5. A bérlő a törvénnyel előírt határidőn 
belül megkezdi az építést. 
 
 6. A bérlő jelen végzés véglegesítésétől 
számított 30 napon belül köteles bérleti szerződést 

kötni Szabadka Községgel és Szabadka Község 
Építési Igazgatósága KV-vel. 
  

Amennyiben a bérlő nevezett határidőn 
belül nem köti meg a bérleti szerződést, jelen 
végzést hatályon kívül helyezik. 
 
 7. A mezőgazdasági földterület építési 
telekké alakításáért fizetendő egyszeri térítési díj a 
bérlőt terheli, annak mértékét pedig az illetékes 
szerv a mezőgazdasági földterületekről szóló 
törvény 10. szakasza (a SZK Hivatalos 
Közlönyénak 49/92, 53/93, 67/93, 48/94, 45/95 és 
14/2000 száma) alapján szabja meg.  
 
 8. Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Iratszám: I-00-464-168/2005 
Kelt: 2005.10.19-én 
S z a b a d k a 
   SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény 
80. és 81. szakasza (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/03 száma), az építési telkekről 
szóló határozat 32. és 33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 11/04 és 
57/04 száma)és Szabadka Község 
Alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 8. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/02, 59/04, 61/04 és 12/05 száma) alapján 
meghozom az alábbi 
 

VÉGZÉST 
 
 1. A Palics K.K. 14 számú telekkkönyvi 
betétbe 1608/21 hrsz. alatt bejegyzett 00-65 m,-
nyi területű egyéb építési telket közvetlen 
megegyezés útján bérbe adjuk JARAMAZOVIĆ 
LAZARNAK, apja neve Ivan, lakcíme Szabadka, 
Strossmayer u. 20., a Palcsi vikendtelepen 
kiépített 49-00 nm területű hétvégi ház 
legalizálása végett.  
 
 2. A jelen végzés 1. pontjában szereplő 
földterület bérleti díja 142,00 dinár havonta, 
áruforgalmi adó nélkül. Az adófizetési 
kötelezettség a bérlőt terheli. 
 
 A megszabott bérleti díj mértéke a 
kiskereskedelmi árak a Köztársasági Statisztikai 
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Hivatal által megszabott havi növekedési 
hányadának és a bérleti díjakat szabályozó 
törvényes és egyéb jogszabályoknak megfelelően 
változik. 
 
 3. A bérlet 99 évre szól, mely határidő a 
bérlet lejárta előtt a törvénnyel összhangban 
meghosszabbítható. 
 
 4. A bérlő jelen végzés véglegesítésétől 
számított 30 napon belül köteles bérleti szerződést 
kötni Szabadka Községgel és Szabadka Község 
Építési Igazgatósága KV-vel. 
 
 Amennyiben a bérlő nevezett határidőn 
belül nem köti meg a bérleti szerződést, jelen 
végzést hatályon kívül helyezik. 
 
 5. Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Iratszám: I-00-464-169/2005 
Kelt: 2005.10.19-én 
S z a b a d k a 
     SZABADKA KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény 
80. és 81. szakasza (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/03 száma), az építési telkekről 
szóló határozat 32. és 33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 11/04 és 
57/04 száma) és Szabadka Község 
Alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 8. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/02, 59/04, 61/04 és 12/05 száma) alapján 
meghozom az alábbi 
 

VÉGZÉST 
 
 1. A Palics K.K. 26 számú telekkönyvi 
betétbe 846/4 hrsz. alatt bejegyzett 10-54 nm-nyi 
területű egyéb építési telket közvetlen 
megegyezés útján bérbe adjuk a Palicsi 
Állatkertnek, Fsz+1 szintmegasságú, nettó 340 
nm-nyi hasznos területű, idegenforgalmi 
rendeltetésű lakó- és üzleti célú épület kiépítése 
céljából.  
 
 2. A jelen végzés 1. pontjában szereplő 
földterület bérleti díja 1.482,00 dinár havonta, 

áruforgalmi adó nélkül. Az adófizetési 
kötelezettség a bérlőt terheli. 
 
 A megszabott bérleti díj mértéke a 
kiskereskedelmi árak a Köztársasági Statisztikai 
Hivatal által megszabott havi növekedési 
hányadának és a bérleti díjakat szabályozó 
törvényes és egyéb jogszabályoknak megfelelően 
változik. 
 
 3. A telekrendezési díj összege 
295.920,00 dinár. 
 
 4. A bérlet 99 évre szól, mely határidő a 
bérlet lejárta előtt a törvénnyel összhangban 
meghosszabbítható. 
 
 5. A bérlő a törvénnyel előírt határidőn 
belül megkezdi az építést. 
 
 6. A bérlő jelen végzés véglegesítésétől 
számított 30 napon belül köteles bérleti szerződést 
kötni Szabadka Községgel és Szabadka Község 
Építési Igazgatósága KV-vel. 
  

Amennyiben a bérlő nevezett határidőn 
belül nem köti meg a bérleti szerződést, jelen 
végzést hatályon kívül helyezik. 
 
 7. A mezőgazdasági földterület építési 
telekké alakításáért fizetendő egyszeri térítési díj a 
bérlőt terheli, annak mértékét pedig az illetékes 
szerv a mezőgazdasági földterületekről szóló 
törvény 10. szakasza (a SZK Hivatalos 
Közlönyénak 49/92, 53/93, 67/93, 48/94, 45/95 és 
14/2000 száma) alapján szabja meg.  
 
 8. Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Iratszám: I-00-464-170/2005 
Kelt: 2005.10.19-én 
S z a b a d k a 
   SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény 
80. és 81. szakasza (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/03 száma), az építési telkekről 
szóló határozat 32. és 33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 11/04 és 
57/04 száma)és Szabadka Község 
Alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 8. 
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pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/02, 59/04, 61/04 és 12/05 száma) alapján 
meghozom az alábbi 
 

VÉGZÉST 
 
 1. Elutasítjuk MASLOVARIĆ 
ZVEZDANA Szabadka, Arsenije Čarnojević u. 
71/70 szám alatti lakos a Palics K.K. 1604/8 hrsz. 
telek 00-56 nm-nyi területének és az 1590/1 hrsz. 
telek 60-22 nm-nyi területének bérletére 
vonatkozó kérelmét  
 
 2. Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Iratszám: I-00-464-171/2005 
Kelt: 2005.10.19-én 
S z a b a d k a 
   SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény 
80. és 81. szakasza (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/03 száma), az építési telkekről 
szóló határozat 32. és 33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 11/04 és 
57/04 száma)és Szabadka Község 
Alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 8. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/02, 59/04, 61/04 és 12/05 száma) alapján 
meghozom az alábbi 
 

VÉGZÉST 
 
 1. A Palics K.K. 14. telekkönyvi betétbe 
1605/21 hrsz. alatt bejegyzett 00-59 nm területű 
elket közvetlen megegyezés útján bérbe adjuk 
ANDREKOVIĆ ĐENÁNAK, apja neve Stipan, és 
ANDREKOVIĆ LJILJANÁNAK, apja neve 
Žarko, szül Beljanski, mindkettejük lakcíme 
Szabadka, Szegedi út 65/9., a Palicsi 
vikendtelepen  kiépített 59,00 nm-nyi nettó 
területű hétvégi ház legalizálása végett.  
 
 2. A jelen végzés 1. pontjában szereplő 
földterület bérleti díja 103,00 dinár havonta, 
áruforgalmi adó nélkül. Az adófizetési 
kötelezettség a bérlőt terheli. 
 

A megszabott bérleti díj mértéke a 
kiskereskedelmi árak a Köztársasági Statisztikai 
Hivatal által megszabott havi növekedési 

hányadának és a bérleti díjakat szabályozó 
törvényes és egyéb jogszabályoknak megfelelően 
változik. 
 
 3. A bérlet 99 évre szól, mely határidő a 
bérlet lejárta előtt a törvénnyel összhangban 
meghosszabbítható. 
 
 4. A bérlő jelen végzés véglegesítésétől 
számított 30 napon belül köteles bérleti szerződést 
kötni Szabadka Községgel és Szabadka Község 
Építési Igazgatósága KV-vel. 
 
 Amennyiben a bérlő nevezett határidőn 
belül nem köti meg a bérleti szerződést, jelen 
végzést hatályon kívül helyezik. 
 
 5. Amennyiben annak kötelezettségét 
megállapítják, bérlő a mezőgazdasági terület 
építési telekké alakításáért egyszeri díjat köteles 
fizetni. 
 

6. Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Iratszám: I-00-464-172/2005 
Kelt: 2005.10.19-én 
S z a b a d k a 
   SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény 
80. és 81. szakasza (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/03 száma), az építési telkekről 
szóló határozat 32. és 33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 11/04 és 
57/04 száma)és Szabadka Község 
Alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 8. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/02, 59/04, 61/04 és 12/05 száma) alapján 
meghozom az alábbi 
 

VÉGZÉST 
 
 1. A Palics K.K. 14. számú telekkönyvi 
betétbe 1601/16 hrsz. alatt bejegyzett 00-60 nm-
nyi területű egyéb építési telek ½ részét közvetlen 
megegyezés útján bérbe adjuk MUŠKINjA 
DUŠANKÁNAK, apja neve Jovan, lakcíme 
Szabadka, Vikendtelep 94., a Palicsi 
vikendtelepen  kiépített cca 30,00 nm-nyi nettó 
területű hétvégi ház legalizálása végett.  
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 2. A jelen végzés 1. pontjában szereplő 
földterület bérleti díja 55,00 dinár havonta, 
áruforgalmi adó nélkül. Az adófizetési 
kötelezettség a bérlőt terheli. 
 
 A megszabott bérleti díj mértéke a 
kiskereskedelmi árak a Köztársasági Statisztikai 
Hivatal által megszabott havi növekedési 
hányadának és a bérleti díjakat szabályozó 
törvényes és egyéb jogszabályoknak megfelelően 
változik. 
 
 3. A bérlet 99 évre szól, mely határidő a 
bérlet lejárta előtt a törvénnyel összhangban 
meghosszabbítható. 
 
 4. A bérlő jelen végzés véglegesítésétől 
számított 30 napon belül köteles bérleti szerződést 
kötni Szabadka Községgel és Szabadka Község 
Építési Igazgatósága KV-vel. 
 
 Amennyiben a bérlő nevezett határidőn 
belül nem köti meg a bérleti szerződést, jelen 
végzést hatályon kívül helyezik. 
 
 5. Amennyiben annak kötelezettségét 
megállapítják, bérlő a mezőgazdasági terület 
építési telekké alakításáért egyszeri díjat köteles 
fizetni. 
 

6. Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Iratszám: I-00-464-173/2005 
Kelt: 2005.10.19-én 
S z a b a d k a 
   SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
 

 
A tervezésről és építésről szóló törvény 

80. és 81. szakasza (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/03 száma), az építési telkekről 
szóló határozat 32. és 33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 11/04 és 
57/04 száma)és Szabadka Község 
Alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 8. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/02, 59/04, 61/04 és 12/05 száma) alapján 
meghozom az alábbi 
 

 
 

VÉGZÉST 
 
 1. A Palics K.K. 14 számű telekkönyvi 
betétbe 1608/7 hrsz. alatt bejegyzett 00-30 nm-nyi 
területű egyéb építési telket közvetlen 
megegyezlés útján bérbe adjuk ČOVIĆ 
BELÁNAK, apja neve Josip, és ČOVIĆ 
JELENÁNAK, apja neve Đorđe, szül. Kesegi, 
mindkettőjük lakcíme Szabadka, Lazo Mamužić 
u. 21., a Palicsi vikendtelepen  kiépített cca 30,00 
nm-nyi nettó területű hétvégi ház legalizálása 
végett.  
 
 2. A jelen végzés 1. pontjában szereplő 
földterület bérleti díja 55,00 dinár havonta, 
áruforgalmi adó nélkül. Az adófizetési 
kötelezettség a bérlőt terheli. 
 

A megszabott bérleti díj mértéke a 
kiskereskedelmi árak a Köztársasági Statisztikai 
Hivatal által megszabott havi növekedési 
hányadának és a bérleti díjakat szabályozó 
törvényes és egyéb jogszabályoknak megfelelően 
változik. 
 
 3. A bérlet 99 évre szól, mely határidő a 
bérlet lejárta előtt a törvénnyel összhangban 
meghosszabbítható. 
 
 4. A bérlő jelen végzés véglegesítésétől 
számított 30 napon belül köteles bérleti szerződést 
kötni Szabadka Községgel és Szabadka Község 
Építési Igazgatósága KV-vel. 
 
 Amennyiben a bérlő nevezett határidőn 
belül nem köti meg a bérleti szerződést, jelen 
végzést hatályon kívül helyezik. 
 
 5. Amennyiben annak kötelezettségét 
megállapítják, bérlő a mezőgazdasági terület 
építési telekké alakításáért egyszeri díjat köteles 
fizetni. 
 

6. Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Iratszám: I-00-464-174/2005 
Kelt: 2005.10.19-én 
S z a b a d k a 
   SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
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