
 A Szabadkai Községi Képviselő-testület 
Ügyrendjének 84. szakasz 4. bekezdése (Szabadka 
Község Hiv. Lapjának 54/04 sz) alapján Szabadka 
Község Képviselő-testülete 17. ülésének 2005.11. 
23-án megtartott folytatásán meghozta az alábbi 
 

Z Á R A D É K O T 
A SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK 

KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJA 
LEMONDÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS 

IGAZGATÓI TISZTSÉGE 
MEGSZŰNÉSÉNEK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 

 
I 

 Elfogadjuk Horvacki Grgo 2005.11.18. 
napján benyújtott lemondását, és megerősítjük, 
hogy a Szabadkai Távfűtőművek Közvállalatban 
betöltött igazgatói tisztsége 2005. november 30-
ával megszűnik. 

II 
  Jelen záradék megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-022-122/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
 A KKT ELNÖKE 
 Saša Vučinić s.k. 
 

 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 14. 
szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 25/2000 és 25/02 száma), a 
Szabadkai Távfűtő Művek Közvállalat 
szervezéséről szóló határozat 13. szakaszának 2. 
bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
13/98, 5/2000, 38/01, 21/02 és 16/03 száma), a 
helyi önkormányzatról szóló törvény 30. 
szakaszának 1. bekezdés 8) pontja (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 9/02, 33/04 és 135/04 sz.) 
és Szabadka Község Alapszabályának 33. szakasz 
1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Község Hivatalos 
lapjának 19/02, 59/04, 61/04 és 12/05 száma) 
alapján Szabadka Község Képviselő-testülete 
2005. november 18. megtartott 17. ülésén 
meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T 

A SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK 
KÖZVÁLLALAT MEGBÍZOTT 

IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 
I 
 

 Rikić Pero okleveles gépészmérnököt 
kinevezzük a Szabadkai Távfűtő Művek 
Közvállalat megbízott igazgatójává. 
 Kinevezett személy a jelen pont 1. 
bekezdésében leírt tisztséget 2005. december 1. 
napjától kezdve látja el a Szabadkai Távfűtő 
Művek Közvállalat igazgatójánek kinevezéséig, 
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de legfeljebb a megbízott igazgatóvá való 
kinevezésétől számított egy évig 
  

II 
 

  Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám: I-022-121/2005 
Kelt: 2005. november 18-án 
S z a b a d k a 
 A KKT ELNÖKE 

Saša Vučinić, s.k. 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 22. szakaszának 
4. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 25/2000 és 25/2002 száma) és 
Szabadka Község Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004 és 12/2005 
száma) alapján Szabadka Község Képviselő-
testülete 17. ülésének 2005. november 23-án  
megtartott folytatásán meghozta az alábbi 
  

VÉGZÉST 
A SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI 

IGAZGATÓSÁGA KÖZVÁLLALAT 2005. 
VIII – XII. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 

MŰKÖDÉSI TERVÉNEK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I 

 Jóváhagyjuk a Szabadka Község Építési 
Igazgatósága Közvállalat 2005. VIII – XII. 
időszakra vonatkozó működési tervét, melyet a 
Szabadka Község Építési Igazgatósága 
Közvállalat ideiglenes igazgatóbizottsága 2005. 
október 24-én megtartott ülésén elfogadott 

II 
 Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-022-123/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
  A KKT ELNÖKE 
  Saša Vučinić s.k. 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 22. szakaszának 
4. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 25/2000 és 25/2002 száma) és 
Szabadka Község Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004 és 12/2005 
száma) alapján Szabadka Község Képviselő-
testülete 17. ülésének 2005. november 23-án 
megtartott folytatásán meghozta az alábbi 
  

VÉGZÉST 
A SZABADKA KÖZSÉG 

VÁROSRENDEZÉSI INTÉZETE 
KÖZVÁLLALAT 2005. VIII – XII. 

IDŐSZAKRA VONATKOZÓ MŰKÖDÉSI 
TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I 

 Jóváhagyjuk a Szabadka Község 
Városrendezési Intézete Közvállalat 2005. VIII – 
XII. időszakra vonatkozó működési tervét, melyet 
a Szabadka Község Városrendezési Intézete 
Közvállalat ideiglenes igazgatóbizottsága 2005. 
október 17-én megtartott ülésén elfogadott 

 
II 

 Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-022-124/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
  A KKT ELNÖKE 
  Saša Vučinić s.k. 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 22. szakaszának 
4. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 25/2000 és 25/2002 száma) és 
Szabadka Község Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004 és 12/2005 
száma) alapján Szabadka Község Képviselő-
testülete 17. ülésének 2005. november 23-án 
megtartott folytatásán meghozta az alábbi 
  

VÉGZÉST 
A KÉMÉNYSEPRŐ KKV 2005. ÉVI 

MŰKÖDÉSI TERVÉNEK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
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I 
Jóváhagyjuk a Kéményseprő Kommunális 

Közvállalat 2005. évi működési tervét, melyet a 
Kéményseprő KKV igazgatóbizottsága 2005. 
október 18-án megtartott ülésén elfogadott. 

 
 

II 
 Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-022-125/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
  A KKT ELNÖKE 
  Saša Vučinić s.k. 

 
 

 A tervezésről és építésről szóló törvény 46. szakaszának 1. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönyének 47/2003 száma), a környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény 9. szakaszának 5. 
bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjának 135/2004 száma) és Szabadka Község Alapszabályának 
33. szakasz 1. bekezdés 4. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004 és 
12/2005 száma) alapján Szabadka Község Képviselő-testülete 17. ülésének 2005. november 23-án megtartott 
folytatásán meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZOMBOR 3-SZABADKA 3 400 kV-OS TÁVVEZETÉK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI 
ELEMEKET TARTALMAZÓ ÁLTALÁNOS TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 
A Zombor 3 - Szabadka 3 400 Kv-os távvezeték részletes szabályozási elemeket tartalmazó általános 

tervének kidolgozásáról szóló határozatban (a továbbiakban: határozat) a 7. szakasz után a következő új, 8., 
9. és 10. szakaszt kell beírni: 

8. szakasz 
 

«A jelen határozat 1. szakaszában szereplő Tervre vonatkozóan nem készül környezeti 
hatásvizsgálat.» 

9. szakasz 
  

Környezeti hatásvizsgálat készítésére azért nincs szükség, mert a Program környezetvédelemre 
vonatkozó része a környezetvédelmi törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 66/91 száma) összahangban 
készült. 

 
10. szakasz 

 
Annak felmérése, hogy a környezetre gyakorolt jelentősebb hatások veszélye nem áll fenn, a 

következő dokumentáció alapján történik: 
- A Szerbiai Környezetvédelmi Intézet által kiállított, a SZABADKA 3 –ZOMBOR 3 400Kv-os 

TÁVVEZETÉKRE  vonatkozó, . 03-81/2 iratszámú, 1998.03.25. keltezésű környezetvédelmi feltételek; 
- az Egészségügyi és Környezetvédelmi Minisztérium környezetvédelmi igazgatósága, a 

SZABADKA 3 –ZOMBOR 3 400Kv-os TÁVVEZETÉKRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖRNYEZETI 
HATÁSTANYLMÁNY dokumentációja alapján, melyet a belgrádi  Elektroistok Áramelosztó Közvállalat  
TERVIRODA részlege dolgozott ki, 353-02-293/2001-09 szám és 2001. július 26. keltezés alatt VÉGZÉST  
hozott arról, hogy környezetvédelmi szempontból adottak a feltételek a tárgyat képező létesítmény 
kiépítéséhez; 

- A Tartományi Környezetvédelmi Titkárság 119-501-00688/2002-03 iratszámú, 2002.12.12. 
keltezésű végzésével jóváhagyta a Szabadka 3 – Zombor 3 400kV-os távvezeték részletes környezeti 
hatástanulmányát.» 

 
2. szakasz  

 
 A Határozat 8. és 9. szakaszából 11. és 12. szakaszok lesznek.   
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3. szakasz 
 

Jelen határozat Szabadka Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-011-40/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a 

       A KKT ELNÖKE 
       Saša Vučinić s.k. 

 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 18. szakaszának 1. bekezdés 4) pontja (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 9/02, 33/04 és 135/04 száma), Szabadka Község Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 5) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 19/02, 59/04, 61/04 és 12/05 
száma) és az energetikai törvény 145. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
84/2004 száma) alapján Szabadka Község Képviselő-testülete 17. ülésének 2005. november 23-án 
megtartott folytatásán meghozta az alábbi 

 
H A T Á R O Z A T O T 

A VÁROSI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A HŐENERGIA-FOGYASZTÁS ÁLTALÁNOS 
FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
A városi távhőszolgáltatásról és a hőenergia-fogyasztás általános feltételeiről szóló határozat 

(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 13/98, 27/98, 4/99, 13/2000, 31/2001 és 45a/2003 száma – a 
továbbiakban: Határozat) 5. szakaszában a 3. bekezdés után a következő új, 4. szakaszt kell beírni: 

«A Vállalat 2008. végéig elvégzi a hőállomások és csatlakozások átvételét természetes személyektől, 
a kapcsolt épületek tulajdonosaitól, térítés nélkül. Az átvett csatlakozások és hőállomások a vállalat 
állóeszközeit képezik majd, s köteles azokat fenntartani.» 

Az eddigi 4. bekezdésből 5. bekezdés lesz. 
 

2. szakasz 
 
A 6. szakasz az alábbiakra módosul: 
«Az energiaátadás helye a hőállomás kimenő csatlakozásának fogadószelepe, illetve a 

hőmennyiségmérő – kaloriméter. Kivételes esetben, a közös hőállomásra csatlakoztatott egyéni fogyasztók 
esetében (fogyasztói csoport), energiaátadási helynek a csővezeték az egyes fogyasztók  fogadószelepeire 
csatlakoztatott vége tekintendő.» 

 
3. szakasz 

 
 A 10. szakaszban a: «Szabadka Község Képviselő-testületének végrehajtó bizottsága» szavak helyett 
a: «község polgármestere» szavakat kell beírni. 
 

4. szakasz 
 

 A Határozat 21. szakaszának 3. bekezdésében a: «Szabadka Község Képviselő-testületének 
végrehajtó bizottsága» szavak helyett a: «község polgármestere, a vállalat igazgatóbizottságának 
javaslatára,» szavakat kell beírni. 

5. szakasz  
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A 28. szakasz a következőkre módosul: 
«A fogyasztóknak szolgáltatott távhő mennyiségét hőmenyiségmérő műszerekkel mérik. 
A hőmennyiségmérő műszerek fajtáját, típusát és beépítési helyét a vállalat határozza meg. 

 
A. Lakossági fogyasztók hőenergia-fogyasztásának mérése 

 
A többlakásos lakóépületek lakossági fogyasztói részére a meghatározott időszakban szolgáltatott és 

központilag mért hőenergia a többlakásos lakóépület egyes lakásai között oszlik el. 
Az elfogyasztott hőenergia elosztása a többlakásos lakóépületek minden egyes lakossági 

fogyasztójára az egyes lakások zárt lakótere és az adott épületben lévő összes lakás zárt lakóterének 
összessége közötti arány alapján történik. Az egyes lakások zárt lakóterét egész számokban kell kifejezni, a 
m2–ben megadott értékét 0,50 m2–ig lefelé, 0,51 m2–től pedig felfelé kell kerekíteni.  

A mért hőfogyasztás elszámolása az egyes lakossági fogyasztókra elosztva történik, a hőenergia 
jóváhagyott egységára szerint, dinárban kifejezve, energiaegységenként, egy meghatározott időszakra. 
 

B. Hőenergiafogyasztás mérése fogyasztói csoportok esetében 
 

A fogyasztói csoportok részére a meghatározott időszakban szolgáltatott és a hőállomásokban 
központilag mért hőenergia elszámolása egyénileg történik, a fogyasztói csoportba tartozó fogyasztók 
lakóházaira elosztva. 

Az egyéni elszámolást megelőzően a fogyasztói csoport részére szolgáltatott, központilag mért 
hőenergia mennyisége az egyéni elszámolást megelőzően a melegvizes elosztóvezeték a hőaállomástól a 
fogyasztói csatlakozásig (fogadószelepig) terjedő részében lemért, majd módszertanilag kiszámított 
hőveszteség mennyiségével csökken. 

A módszertani számítási algoritmus a következő:  
A hővezeték hőveszteségének kiszámítására a hőközponttól a fogyasztó kapcsolódási pontjáig és a 

szolgáltatott hőenergia mennyiségének meghatározására a fogyasztói csoport egyes fogyasztóira való 
elosztáshoz a számítási algoritmus a következő: 

A hőveszteséget az alábbi tényezők segítségével számítjuk ki: 
 

k=n 
∑   fgk 
k=1 

 
fg 

 
= 

n 

 
[ 1 ] 

Ahol: 
fg  - hőveszteségi tényező a melegvizes elosztóvezetékben; 

fgk - hőveszteségi tényező a fogyasztás jellegzetes «k»-pontján; 

k=n 
∑   fgk  - a hőveszteségi tényezők algebrai összege a diszpozicionálisan elhelyezett  
k=1       összes jellegzetes helyen a fogyasztói csoporton belül; 
 
n - a diszpozicionálisan elhelyezett jellegzetes helyek számértéke ahol a hőveszteség   
   a fogyasztói csoporton belüli fogyasztási helyen mérés útján  

  kerül meghatározásra  
 

Hőveszteségi tényező a fogyasztás jellegzetes «k»-pontján: 
 

Ek x G fgk   = E  x Gk 
[ 1 ] 

 
Ek  - az elszámolási időszakban leszállított, a fogyasztói csoporton belül a fogyasztás jellegzetes 
            «k»-pontján mért hőenergia, dimenzionálisan: kWh/elsz.id.; 
 
Gk  - a fogyasztói csoporton belül a fogyasztás jellegzetes «k»-pontján mért 
            fűtésre szolgáló melegvíz-átfolyás az elszámolási időszakban, dimenzionálisan: m3/elsz.id.; 
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E  - az elszámolási időszakban leszállított, a fogyasztói csoport hőállomásán mért össz  hőenergia, 

dimenzionálisan: kWh/elsz.id.; 
 
G - a fogyasztói csoport hőállomásán mért, fűtésre szolgáló melegvíz össz átfolyása az  

elszámolási időszakban, dimenzionálisan m3/elsz.id.; 
 

A leszállított hőenergia az egyes lakóházakra történő elosztásra a fogyasztói csoporton belül: 
 

kWh  Erasp. = fg x E [ Elsz.id. ]  
 
Ahol: 
 

kWh - az elszámolási időszakban mért és meghatározott össz Erasp.  [ Elsz.id. ]   hőenergia-mennyiség az egyes lakóházakra  
      történő elosztásra a fogyasztói csoporton 
      belül; 
 
fg [1-dimenionálatlan szám] – hőveszteségi tényező az elosztóvezetékben 
 

kWh - isporučena ukupna količina toplotne energije u  E [ Elsz.id. ]   obračunskom  periodu,  izmerena  u  toplotnoj 
      podstanici za grupu gradjana; 
 

A hőállomástól a fogyasztói csatlakozásig terjedő szakaszon történő hőveszteség mérése és 
meghatározása diszpozicionálisan történik, a hőelosztó vezeték jellegzetes pontjain. 

Az elfogyasztott hőenergia elosztása a fogyasztói csoport minden egyes lakóházára az egyes 
lakóházak zárt lakótere és a csoporton belüli össz lakóház zárt lakóterének összege közötti arány alapján 
történik. Az egyes lakóegységek zárt lakóterét egész számokban kell kifejezni, a m2–ben megadott értékét 
0,50 m2–ig lefelé, 0,51 m2–től pedig felfelé kell kerekíteni.  

A mért és módszertani eljárással csökkentett hőfogyasztás a fogyasztói csoport egyes fogyasztóira 
elosztva történik, a hőenergia jóváhagyott egységára szerint, dinárban kifejezve, energiaegységenként, egy 
meghatározott időszakra. 
 

C. Hőenergiafogyasztás mérése ipari fogyasztók esetében 
 

A központi (közös) hőállomásra csatlakozott ipari fogyasztók részére a meghatározott időszakban 
szolgáltatott és a hőállomásokban központilag mért hőenergia elszámolása az adott hőállomásra csatlakozott 
minden ipari fogyasztóra elosztva történik. 

Az elfogyaszott hőenergia elosztása a közös hőállomásra csatlakoztatott egyes ipari fogyasztókra az 
egyes ipari fogyasztók fogyasztói berendezése teljesítményének és az adott hőállomásra csatlakoztatott 
összes ipari fogyasztó fogyasztói berendezése teljesítményének összege közötti arány alapján történik. 

A mért hőfogyasztás elszámolása az egyes ipari fogyasztókra elosztva történik, a hőenergia 
jóváhagyott egységára szerint, dinárban kifejezve, energiaegységenként, egy meghatározott időszakra. 
 

D. Hőenergiafogyasztás mérése kombinált kategóriájú fogyasztás esetében 
 

A központi (közös) hőállomásra csatlakozott azon épületek esetében, melyek hőenergia-fogyasztása 
kombinált jellegű (lakossági és ipari fogyasztók) a meghatározott időszakban szolgáltatott és a 
hőállomásokban központilag mért hőenergiát külön számolják el a lakossági és külön az ipari fogyasztókra. 

Az elfogyaszott hőenergia elosztása a közös hőállomásra csatlakoztatott egyes lakossági és ipari 
fogyasztókra az egyes ipari fogyasztók fogyasztói berendezése teljesítményének és a közös hőállomásra 
csatlakoztatott összes fogyasztó fogyasztói berendezése teljesítményének összege közötti arány alapján 
történik. 
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A elfogyasztott hőenergia a lakossági fogyasztókra eső részének elosztása minden egyes lakossági 
fogyasztóra az egyes lakások zárt lakótere és a közös hőállomásra csatlakoztatott összes lakás zárt 
lakóterének összege közötti arány alapján történik. 

Az egyes lakóegységek zárt lakóterét egész számokban kell kifejezni, a m2–ben megadott értékét 
0,50 m2–ig lefelé, 0,51 m2–től pedig felfelé kell kerekíteni. 

Az elfogyaszott hőenergia az ipari fogyasztókra eső részének elosztása a közös hőállomásra 
csatlakoztatott egyes ipari fogyasztókra az egyes ipari fogyasztók fogyasztói berendezése teljesítményének 
és az adott közös hőállomásra csatlakoztatott összes ipari fogyasztó fogyasztói berendezése teljesítményének 
összege közötti arány alapján történik. 

A mért hőfogyasztás elszámolása az egyes lakossági és az egyes ipari fogyasztókra elosztva történik, 
a hőenergia jóváhagyott egységára szerint, dinárban kifejezve, energiaegységenként, egy meghatározott 
időszakra. 

Az ipari fogyasztók esetében az elfogyasztott hőenergia havi elszámolása alternatív módon, a 
teljesítmény útján történik: 

Q x h x t x f x c 
 

Az elszámolási képlet eredményeképpen megkapjuk az elfogyasztott hőenergia mennyiségét 
havonta, dinárban kifejezve, ahol: 

 
Q = a hőállomás teljesítménye (kW) 
h = a fűtési idő naponta (h/nap) 
t = napok száma az elszámolási időszakban (nap/hó) 
c = 1,00 kWh hőenergia egységára dinárban (din/kWh) 
 
A korrekciós tényezőt a következőképpen számítjuk ki: 
 

tu - ts f  = tu - tp , gde je 

 
tu = a helyiség képzett hőmérséklete, 
ts = az elszámolási hónap átlaghőmérséklete az illetékes meteorológiai központtől kapott  
       adatok alapján, 
tp = a legalacsonyabb külső hőmérséklet, amely alapján a belső  
        fűtött hőmérsékletet képzik, s amely nem lehet alacsonyab mint ( - ) 200C  
       (mínusz 20 Celzius fok). 

 
Az alternatív elszámolási rend az átmeneti időszakban kerül alkalmazásra, a 2005/2006-os fűtési 

idénnyel bezárólag.  
Az átmeneti időszak az az időszak, melyen belül a hőenergia-fogyasztók kötelesek biztosítani a 

henergia-foszgyasztás MÉRÉS útján történő elszámolását, az energetikai törvénnyel összhangban.  
A mérőműszer meghibásodása esetén, ha az több mint 24 órán keresztül nem működik, az adott 

elszámolási időszakban az elhasznált hőenergiát az összehasonlítási időszak alapján számolják el. 
Összehasonlítási elszámolási időszak az az időszak, amelyben a külső időjárási viszonyok és a fűtött 

tér belső hőmérsékleti paraméterei megegyeznek azon időszak értékeivel, melyben a mérőműszer nem 
működött. 

A jelen szakasz első két bekezdéséhez kapcsolódó elhasznált és elszámolt hőenergiát a fogyasztó a 
jelen határozat 29. szakaszának megfelelően köteles fizetni. 
 

E. Egyéni kaloriméterek beépítése 
 

Amennyiben a műszaki feltételek adottak, egyéni kaloriméter bármely fogyasztói kategória esetében 
beépíthető, amely az elfogyasztott hőenergia elszáémolására szolgál.  
 

F. Az elhasznált hőenergia korrekciója 
 

Azon fogyasztók esetében, melyeknél a négyzetméterenkénti és a kaloriméterrel mért elhasznált 
hőenergia szerinti díjfizetés eltérése (különbsége) a fűtési idény alatt meghaladja a 25%-ot, a 25%-ot 
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meghaladótöbblet hőfogyasztást nem számítják fel, éspedig a 2007/2008-as fűtési idényig (az épület 
hőveszteséget okozó szigetelési hiányosságainak kiküszöbölésére adott határidő). 
A 2008/2009-es fűtési idény kezdetétől a 2010/2011-es fűtési idény befejeztéig azon fogyasztók esetében, 
melyeknél a négyzetméterenkénti és a kaloriméterrel mért elhasznált hőenergia szerinti díjfizetés eltérése 
(különbsége) a fűtési idény alatt meghaladja az 50%-ot, az 50%-ot meghaladó többlet hőfogyasztást nem 
számítják fel.» 
 

6. szakasz 
 
A 29. szakasz a következőkre módosul: 
«A leszállított és átvett hőenergia díjának emgfizettetése a ténylegesen teljesített szolgáltatás szerint 

történik, a következőképpen: 
1. az ipari fogyasztók esetében számla útján – havonta, a fűtési idény alatt, 
2. a lakossági fogyasztók esetében a díjbeszedés 12 havi akontációs részletben történik, folyó év 

augusztásót a következő év júliusának végéig, a Szabadkai Távfűtő Művek KKV 
igazgatóbizottsága által meghatározott elszámolási módszer szerint. A lakossági fogyasztók havi 
akontációs díjának mértékét a vállalat a műszaki paraméterek alapján állapítja meg. 

A jelen szakasz 1. pontjában szereplő ipari fogyasztók a havi távfűtési díjat kötelesek a számlán 
feltüntetett határidőig befizetni. 

A jelen szakasz 2. pontjában szereplő lakossági fogyasztók kötelesek a havi távfűtési díj– ÁFÁ-val 
megnövelt – összegét legkésőbb folyó hó 10–éig befizetni, az előző hónapra visszamenőleg. A 2. pontban 
szereplő leszállított hőenergia elszámolását a fogyasztók  január 31-ig kapják kézhez, az elző naptári évre 
vonatkozóan. 

Az előző fűtési idényben leszállított hőenergia végleges elszámolását a jelen szakasz 2. pontjában 
szereplő lakossági fogyasztók folyó év augusztus 31-éig kapják kézhez.  

Amennyiben a fogyasztó a jelen szakasz 2. és 3. bekezdésében leírt kötelezettségeket a megadott 
ahtáridőn belül nem teljesíti, a törvénnyel összhangban kamatot számítanak fel. 

Az áruforgalmi adót (ÁFA) az áfa-törvénnyel összhangban minden kategóriájú fogyasztó esetében 
felszámolják.» 

 
7. szakasz 

 
Az 58. szakaszban a 3. bekezdést törölni kell. 
 

8. szakasz 
 
 A 69. sszakasz 4. bekezdésében a: «községi képviselő-testület végrehajtó bizottsága» helyett a: 
«Polgármester, a vállalat igazgatóbizottságának javaslatára» szavakat kell beírni. 
 

9. szakasz 
 

 A 70. szakasz 1. bekezdésében a: «községi képviselő-testület végrehajtó bizottsága» helyett a: 
«polgármester» szót kell beírni. 

 
10. szakasz 

 
A 72. szakaszt törölni kell. 

 
11. szakasz 

 
A 73. szakaszban a «72.» szám helyett a: «70.» számot kell beírni. 
 

12. szakasz 
 

 A 78. szakaszban a: «községi képviselő-testület végrehajtó bizottságának» szavak helyett a: 
«polgármesternek» szavakat kell beírni. 
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13. szakasz 
 

A 80. szakasz 1. bekezdésének 1. pontjában a: «(78. szakasz 2. bekezdésének 1. pontja)» szavak 
helyett a: «(70. szakasz 1. bekezdésének 1. és 2. pontja)» szavakat kell beírni. 
 

14. szakasz 
 

A 84. szakaszt törölni kell. 
 

15. szakasz 
 

A 85. szakaszt törölni kell. 
 

16. szakasz 
 

Jelen határozat Szabadka Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba.. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-011-41/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a       A KKT ELNÖKE 

          Saša Vučinić s.k. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 18. szakaszának 1. bekezdés 21) pontja (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 9/02, 33/04 és 135/04 száma) és Szabadka Község Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 5) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 19/02, 59/04, 61/04 és 12/05 
száma) alapján Szabadka Község Képviselő-testülete 17. ülésének 2005. november 23-án megtartott 
folytatásán meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉRŐL MAGÁNVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL 

SZABADKA KÖZSÉG TERÜLETÉN 
 

1. szakasz 
 

A jelen határozattal meghatározzuk Szabadka Község a gazdaság fejlesztésére irányuló céljait  a 
magánvállalkozások fejlesztésével Szabadka Község területén (a továbbiakban: Község), e célok 
megvalósításának módját, illetve az e célok megvalósítására előirányzott eszközök elosztásának feltételeit és 
módját. 

2. szakasz 

A Község a gazdaság fejlesztésére irányuló céljai magánvállalkozások fejlesztésével a Község 
területén: 

1.) korszerű technológiák bevezetése 
2.) vállalkozások fejlesztése 
3.) innovációs ismeretek és tevékenységek ösztönzése és fejlesztése 
4.) a munkanélküliség problémájának megoldása a munkanélküli lakosság foglalkoztatásával és 

feltételek teremtésével a munkaerő-felesleggé vált dolgozók foglalkoztatására  
5.) a kisipar és vendéglátóipar fejlesztése 
6.) a hiányzó anyagi eszközök megteremtése  
7.) a kisipar és vendéglátóipar műszaki és technológiai felszereltsége színvonalának javítása  
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8.) a művészi és hagyományos kézműves szakmák fejlesztése és felélesztése 
9.) a gazdasági folyamatok felélesztése és Szabadka község fejlődésének dinamizálása. 

 
3. szakasz 

A jelen határozat 2. szakaszában leírt célok megvalósítására a költségvetési előirányzat eszközei 
költségvetési pénzalapon – a Gazdaság-fejlesztési Alapon (a továbbiakban: Alap) keresztül lesznek a 
fejlesztési programokba irányítva, a törvénnyel összhangban. 
  

4. szakasz 
 

A költségvetési előirányzat eszközei felhasználhatók részesedésként, a gazdaság fejlesztésére 
irányuló tartományi és köztársasági ösztönző eszközök elnyerése érdekében. 
 

5. szakasz 

Tekintettel, hogy fennáll a hosszútávú beruházások igénye a gazdaság fejlesztésébe a 
magánvállalkozások, az innovációs ismeretek és aktivitások fejlesztésébe, a hagyományok és szakképzett 
munkaerő egyesítésével, megalapítjuk a Gazdaságfejlesztési Alapot a finanszírozási források fennállásának 
időtartamára. 

 Az Alap megszűnéséről külön határozat rendelkezik. 
  

6. szakasz 

Az Alap, mint közvetett költségvetési szerv igazgatását a Községi közigazgatás Gazdasági, 
mezőgazdasági és idegenforgalmi szolgálata végzi. 

 
7. szakasz 

 
Az Alap finanszírozásának forrásai az alábbiak: 
1) a költségvetés keretében a folyó évre biztosított appropriációk 
2) a költségvetés célirányos bevételei, melyek az Alap célirányos bevételeiként lesznek 

meghatározva 
3) az Alap rendelkezésre álló eszközeivel való gazdálkodásból származó jövedelmek. 
Az Alap egyáb forrásból (köztársasági költségvetés, tartományi költségvetés, hazai és külföldi 

természetes és jogi személyek, szervezetek által nyújtott különféle adományok) származó eszközei a 
gazdaság területén végzett aktivitások megvalósítására lesznek fordítva, az eszközök felhasználásának éves 
tervével, a jelen határozattal és a törvénnyel, valamint a többi forrás feltételeivel összhangban. 

Az Alap kötelezettségeit saját eszközeiből teljesíti. 
 

8. szakasz 

Az Alap eszközei a törvénnyel, jelen határozattal és az Alap éves tervével összhangban használandók 
fel.  
 Az eszközök elosztása pályázat útján történik. 
 Az Alap eszközeit kizárólag célirányos hitelek formájában lehet folyósítani, éspedig az eszközök 
teljes összegének 70%-át a korszerű technológiák bevezetésére irányuló programokra, 30%-át pedig az 
innovációkra és egyéb programokra, a jelen határozattal összhangban. Amennyiben a korszerű 
technológiákra és innovációkra előirányzott eszközök a feltételek hiányában nem kerülnek teljes egészében 
kiosztásra, a fennmaradó eszközök a többi program között lesznek kiosztva. 

A hitelek futamideje legtöbb 4 év, valutazáradék és hitelbiztosítékok alkalmazásával, és az egyéb 
előírt feltételek teljesítése mellett. 
 Kereskedelmi tevékenység és forgótőkébe való beruházás nem hitelezhető. 
 Az Alap éves működési terve közelebbről megszabja az Alap eszközei elosztásának és 
folyósításának feltételeit. 
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9. szakasz 

Az Alap eszközeit megpályázhatják a község területén működő bejegyzett vállalkozók, a 
Foglalkoztatási intézet nyilvántartásában szereplő munkanélküliek, illetve a munkaerőfelesleg kategóriába 
tartozó személyek.   
 

10. szakasz 

Az Alap eszközei elnyerésének alapvető kritériumai: 
- a projekt gazdasági indokoltsága  
- a rendelkezésre álló saját erőforrások használata 
- nagyobb számú alkalmazott foglalkoztatása 
- környezetvédelem 
- a program és projekt hozzájárulása a község gazdaságának egyenletes fejlesztéséhez  
- az önrészesedés illetve a banki vagy egyéb részesedés meghaladja az Alaptól megpályázatt 

eszközök mértékét. 
Az Alap eszközei odaítélésének közelebbi kritériumai és feltételei az Alap éves működési tervével 

kerülnek meghatározásra. 
 

11. szakasz 
 

Az Alap céljainak megvalósítására irányuló teendők ellátására megalakul a Gazdaságfejleszési Alap 
eszközeit odaítélő bizottság (a továbbiakban: Bizottság). 
 A Bizottság 5 tagból áll, beleértve a Bizottság elnökét. 
 A Bizottság megbízatási ideje 4 évre szól. 
 A Bizottság elnökét és tagjait a község polgármestere nevezi ki. 

 
12. szakasz 

 
A Bizottság az alábbi teendőket látja el: 
1) az Alap éves működési tervét a polgármester elő terjeszti elfogadásra  
2) javaslatot tesz a pályázat kiírására 
3) lebonyolítja az eszközök odaítélésének eljárását, a jelen határozattal, az éves működési tervvel és 

a pályázat által megszabott feltételeknek és kritériumoknak megfelelően  
4) javaslatot tesz a polgármesternek az eszközök odaítélésére vonatkozó határozat meghozatalára 
5) éves jelentést tesz a polgármester előtt a Bizottság munkájáról. 
A Bizottság szaktestület, és felelősséggel tartozik az Alap eszközeinek a megszabott feltételek és 

kritériumok szerinti elosztásáért. 

13. szakasz 
 

A polgármester: 

1) a Bizottság javaslatára elfogadja az Alap éves működési tervét 
2) a Bizottság javaslatára határozatot hoz a pályázat kiírásáról 
3) a Bizottság javaslatára határozatot hoz az Alape szközeinek odaítéléséről 
4) a Bizottság javaslatára határozatot hoz bank vagy más szakmai szervezet meghatározott 

feladatok ellátásával történő megbízatásáról 
5) megvitatja a Bizottság munkájáról szóló jelentést. 
A polgármester az Alap eszközeinek odaítéléséről szóló határozata végleges. 
Az eszközök odaítéléséről szóló határozat véglegesítését követően a polgármester a községi 

képviselő-testület első soronkövetkező ülésén jelentést tesz arról, kinek és milyen összeg lett odaítélve, és 
milyen tevékenységre. 
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14. szakasz 
Az Alap éves működési tervében meghatározásra kerülnek:  

- a prioritások 
- a közelebbi célkitűzések és az eszközök konkrét rendeltetése  
- az elosztás üteme 
- az eszközök elosztásának és folyósításának közelebbi feltételei 
- az eszközök odaítélésének kritériumai és feltételei. 
 

15. szakasz 
 

Az Alap működése érdekében, az Alap működéséhez szükséges adminisztrációs és szakteendőket a 
községi közigazgatás keretében a Gazdasági, mezőgazdasági és idegenforgalmi szolgálat, a pénzügyi-
műszaki teendőket pedig a Pénzügyi szolgálat látja el. 

 A pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos teendők ellátására az Alap bizonyos teendők 
ellátásával megbízhat bankot vagy más szakmai szervezetet. 

 
16. szakasz 

 
A 2005. évi községi költésgvetésben a jelen határozatban leírt célkitűzések megvalósítására 

előirányzott eszközöket 2005. végéig fel kell használni. 
 
 

17. szakasz 
 

Jelen határozat Szabadka Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-011-42/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a      A KKT ELNÖKE 
        Saša Vučinić s.k. 

 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 30. 

szakaszának 1. bekezdés 5) pontja (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 9/02, 33/04 és 135/04 
száma) és Szabadka Község Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 5) pontja  Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 19/02 , 59/04, 61/04 és 12/05 
száma) alapján Szabadka Község Képviselő-
testülete 17. ülséének 2005. november 23-án 
megtartott folytatásán meghozta az alábbi  

 
H A T Á R O Z A T O T 

SZABADKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK  ÉS A 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
MUNKATESTÜLETEI TAGJAINAK 

JÁRANDÓSÁGAIRÓL SZÓLÓ 
HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 
 A Szabadka Község Képviselő-testülete 
tanácsnokainak  és a képviselő-testület 
munkatestületei tagjainak járandóságairól szóló 
határozat 2. szakaszának 1. bekezdésében 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 3/05 és 
9/05 száma) a „háromszorosának” szó helyett az: 
„hatszorosának” szót kell beírni. 
 

2. szakasz 
 Jelen határozat Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 
nyolcadik napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-011-43/2005 
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Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
  A KKT ELNÖKE 
  Saša Vučinić s.k. 
 

A földmérésről, az 
ingatlannyilvántartásról és az ingatlanok feletti 
tulajdonjog bejegyzéséről szóló törvény 45. 
szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96 és 
15/96 száma) és Szabadka Község 
Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 4. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/2002,59/2004,61/2004 és 12/2005 száma) 
alapján Szabadka Község Képviselő-testülete 17. 
ülésének 2005. november 23-án megtartott 
folytatásán meghozta az alábbi   

 
ZÁRADÉKOT 

A PALICS ÉS AZ ALSÓVÁROS 
KATASZTERI KÖZSÉGEK 
HATÁRMÓDOSÍTÁSÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 
 
I 

Szabadka Község Képviselő-testülete 
pozitívan véleményezi a Palics és az Alsóváros 
kataszteri községek határmódosításának 
megállapítását olyan módon, hogy az Alsóváros 
K.K. 36496, 36486/4, 36487, 36486/3, 36488/7, 
36488/8, 36488/9, 36489/5, 36489/6, 36490/2, 
36493/2 és 36494 hrsz. telkek a Palics K.K. 
területéhez csatoltatnak.  
  

II 
A jelen véleményezést a k.k. a 

véleményezés I. pontjában leírt 
határmódosításának megállapítására vonatkozó 
határozat meghozatala céljából továbbítjuk a 
Szerb Köztársaság kormányához. 
 

III 
Jelen záradék megjelenik Szabadka 

Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-950-1/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
  A KKT ELNÖKE 
  Saša Vučinić s.k. 
 
 Szabadka Község Alapszabályának 103. 
szakasz 1. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos 

Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004 és 12/2005 
száma) alapján Szabadka Község Képviselő-
testülete 17. ülésének 2005. november 23-án 
megtartott folytatásán meghozta az alábbi: 
 

ZÁRADÉKOT 
A 2005/2006-OS ISKOLAÁVEBEN AZ 
ÁLATLÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁK I. 

OSZTÁLYÁBA BEIRATKOZOTT 
DIÁKOKRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓVAL 

KAPCSOLATBAN 
 
I 

 Elfogadjuk a 2005/2006-os iskolaévben 
az általános és középiskolák első osztályába 
beiratkozott diákokról szóló információt, a 
szabadka község területén működő általános és 
középiskolai tagozatok és az azokban tanuló 
diákok számának ismertetésével. 
 

II 
 A középiskolás diákok iratkozásakor a 
2006/2007-es iskolaévben javasoljuk új oktatási 
profilok és szakmák bevezetését, a szakmák 
választékának kibővítése érdekében mindkét 
oktatási nyelven, tekintettel arra, hogy a 
középfokú oktatás terén Szabadka tágabb 
regionális jelentőséggel bír. Ennek megfelelően 
javasoljuk a középikoláknak, hogy a 
szükségleteknek és az érdfeklődésnek 
megfelelően kezdeményezzék az illetékes 
szerveknél új oktatási profilok bevezetését. 

 
III 

 Jelen záradék megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-61-8/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
  A KKT ELNÖKE 
   Saša Vučinić s.k. 
 

A közszolgálati törvény 18. szakasza (az 
SZK Hivatalos Közlönyének 42/91 és 71/94 
száma), Szabadka Község Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka KÖzség 
Hivatalos Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004 és 
12/2005 száma) és a Likovni susret Subotica-
Képzőművészeti Találkozó Szabadka 
szervezéséről szóló határozat 8. és 12. szakasza 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 8/92, 
5/2000 és 4/2001 száma) alapján Szabadka 
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Község Képviselő-testülete 17. ülésének 2005. 
november 23-án megtartott folytatásán meghozta 
az alábbi 

 
VÉGZÉST 

A LIKOVNI SUSRET SUBOTICA - 
KÉPZŐMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ 

SZABADKA INTÉZMÉNY 
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I 

 OLGA ŠRAM művészettörténészt 2005. 
november 30-ával négy éves megbízatási időre 
kinevezzük a Likovni susret Subotica-
Képzőművészeti Találkozó Szabadka intézmény 
igazgatójává. 
 

II 
 Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-022-126/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
  A KKT ELNÖKE 
  Saša Vučinić s.k. 
 
 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 12. 
szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 
25/2000 és 25/2002 száma), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 30. szakaszának 1. 
bekezdés 8) pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 9/2002, 33/2004 és 135/2004 
száma), Szabadka Község Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004 és 
5/2005 száma) és a Szabadka Község Építési 
Igazgatósága Közvállalat alapításáról szóló 
határozat 14. szakasz 1. bekezdése (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 14/2005 száma) 
alapján Szabadka Község Képviselő-testülete 17. 
ülésének 2005. november 23-án megtartott 
folytatásán meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI 

IGAZGATÓSÁGA KÖZVÁLLALAT 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 
I 

 A Szabadka Község Építési Igazgatósága 
Közvállalat igazgatóbizottságába a következő 
személyeket nevezzük ki: 
 1.  Danica Drakulićot elnökké 
 2.  Papp Árpádot elnökhelyettessé, 

3.  Vladimir Dujmićot taggá, 
4.  Radomir Tošićot taggá, 
5.  Jeges Zoltánt taggá, 
6. Agatonović Vladimir  

építészmérnököt taggá és  
7.  Dragana Lukić okl. közgazdászt 

taggá. 
 

II 
 A Szabadka Község Építési Igazgatósága 
Közvállalat igazgatóbizottságát négy éves 
megbízatási időre nevezzük ki, a jelen végzés 
meghozatalára következő nappal. 
 

III 
 Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-022-127/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
  A KKT ELNÖKE 
      Saša Vučinić s.k. 
 
 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 15. 
szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 
25/2000 és 25/2002 száma), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 30. szakaszának 1. 
bekezdés 8) pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 9/2002, 33/2004 és 135/2004 
száma), Szabadka Község Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004 és 
5/2005 száma) és a Szabadka Község Építési 
Igazgatósága Közvállalat alapításáról szóló 
határozat 13. szakasz 2. bekezdése (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 14/2005 száma) 
alapján  Szabadka Község Képviselő-testülete 17. 
ülésének 2005. november 23-án megtartott 
folytatásán meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI 

IGAZGATÓSÁGA KÖZVÁLLALAT 
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 
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I 

 A Szabadka Község Építési Igazgatósága 
Közvállalat felügyelő bizottságába a következő 
személyeket nevezzük ki: 
1. Szalma Baksi Zsuzsanna, elnökké 
2. Darko Papić, taggá 
3. Marija Ušumović Davčik, taggá. 

II 

A Szabadka Község Építési Igazgatósága 
Közvállalat felügyelő bizottságát négy éves 
megbííatási időre nevezzük ki, a jelen végzés 
meghozatalára következő nappal.  
 

III 

 Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-022-128/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
  A KKT ELNÖKE 
  Saša Vučinić s.k. 
 
A közvállalatokról és közhasznú tevékenységek 
végzéséről szóló törvény 12. szakasza (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 25/2000 és 25/2002 
száma), a helyi önkormányzatról szóló törvény 
30. szakaszának 1. bekezdés 8) pontja (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 9/2002, 33/2004 és 
135/2004 száma), Szabadka Község 
Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/2002, 59/2004, 61/2004 és 5/2005 száma) és a 
Szabadka Község Városrendezési Intézete 
Közvállalat alapításáról szóló határozat 14. 
szakasz 1. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 14/2005 száma) alapján Szabadka 
Község Képviselő-testülete 17. ülésének 2005. 
november 23-án megtartott folytatásán meghozta 
az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A SZABADKA KÖZSÉG 

VÁROSRENDEZÉSI INTÉZETE 
KÖZVÁLLALAT 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK 
KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I 

 A Szabadka Község Városrendezési 
Intézete Közvállalat igazgatóbizottságába a 
következő személyeket nevezzük ki: 

1. ifj. Kovács Károlyt elnökké 
2. Vas Gézát elnökhelyettessé 
3. Kristijan Turut taggá 
4. Novák Árpádot taggá 
5. Dobó Istvánt taggá 
6. Andrić Petart taggá és 
7. Jaramazović Stipant taggá. 

II 

A Szabadka Község Városrendezési 
Intézete Közvállalat igazgatóbizottságát négy éves 
megbííatási időre nevezzük ki, a jelen végzés 
meghozatalára következő nappal. 
 

III 
 Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-022-129/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
   A KKT ELNÖKE 
    Saša Vučinić s.k. 
 
 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 15. 
szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 
25/2000 és 25/2002 száma), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 30. szakaszának 1. 
bekezdés 8) pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 9/2002, 33/2004 és 135/2004 
száma), Szabadka Község Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004 és 
5/2005 száma) és a Szabadka Község 
Városrendezési Intézete Közvállalat alapításáról 
szóló határozat 13. szakasz 2. bekezdése 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 14/2005 
száma) alapján  Szabadka Község Képviselő-
testülete 17. ülésének 2005. november 23-án 
megtartott folytatásán meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A SZABADKA KÖZSÉG 

VÁROSRENDEZÉSI INTÉZETE 
KÖZVÁLLALAT FELÜGYELŐ 

BIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
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I 

 A Szabadka Község Városrendezési 
Intézete Közvállalat felügyelő bizottságába a 
következő személyeket nevezzük ki: 
 

1. Petar Bojanovićot elnökké 
2. Lányi Orsolyát taggá 
3. Nada Mandićot taggá. 

II 

A Szabadka Község Városrendezési 
Intézete Közvállalat felügyelő bizottságát négy 
éves megbííatási időre nevezzük ki, a jelen végzés 
meghozatalára következő nappal.  

III 

 Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-022-130/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
  A KKT ELNÖKE 
  Saša Vučinić s.k. 
 

Szabadka Község Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004 és 
12/2005 száma) és a Zoološki vrt Palić– Állatkert 
Palics szervezéséről szóló határozat 11. szakasza 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 15/95, 
5/2000, 24/2001 és 11/2004 száma) alapján 
Szabadka Község Képviselő-testülete 17. 
ülésének 2005. november 23-án megtartott 
folytatásán meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T 

A ZOOLOŠKI VRT PALIĆ – ÁLLATKERT  
PALICS IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

ELNÖKHELYETTESÉNEK 
FELMENTÉSÉRŐL ÉS AZ ÚJ 

ELNÖKHELYETTES KINEVEZÉSÉRŐL   
 
I 

Kucor Csabát jelen végzés 
meghozatalának napjával felmentjük a Zoološki 
vrt Palić – Állatkert  Palics igazgatóbizottsága 
elnökhelyettesének tisztsége alól.  

 
 

II 

 Csernetics Mátyás okleveles állatorvost 
jelen végzés meghozatalát követő nappal  
kinevezzük a Zoološki vrt Palić – Állatkert  Palics 
igazgatóbizottsága elnökhelyettesévé.  
  Kinevezett megbízatási ideje a Zoološki 
vrt Palić – Állatkert  Palics igazgatóbizottsága 
megbízatási idejének lejártáig tart.  

III 

Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-022-131/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a 
  A KKT ELNÖKE 
  Saša Vučinić s.k. 
 
 A tervezésről és építésről szóló törvény 
46. szakaszának 1. bekezdése (a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 47/2003 
száma) és Szabadka Község Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 4. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Közlönyének 19/2002,59/2004,61/2004 
és 12/2005 száma) alapján Szabadka Község 
Képviselő-testülete 17. ülésének 2005. november 
23-án megtartott folytatásán meghozta az alábbi 
 

Z Á  R A D É K O T 
A LEGKEZDVEZŐBB MIKROTERÜLET 

KIVÁLASZTÁSÁRÓL AZ E-75 
SZABADKA-BELGRÁD 
(BATAJNICA)AUTÓÚT 

KIRÁLYHALMA TÉRSÉGE, 13+150,00 
KM KÖZÚTI AZONOSÍTÓ PONTON, A 

NÖVEKEDÉSI IRÁNYBAN A JOBB 
OLDALON, AZ E-75 SZABADKA – 
BELGRÁD (BATAJNICA) AUTÓÚT 

INFRASTRUKTURÁLIS 
FOLYOSÓJÁNAK TERÜLETI TERVE 

SZERINT  ÉPÍTENDŐ 
ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS ÉS (II 
TÍPUSÚ) PIHENŐHELY KIÉPÍTÉSÉRE 

 
1. szakasz 

 
 Jelen záradékkel kiválasztásra kerül a 
legkedvezőbb mikroterület az E-75 Szabadka-
Belgrád (Batajnica) autóút Királyhalma 
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térsége, 13+150,00 km közúti azonosító 
ponton, a növekedési irányban a jobb oldalon, 
az E-75 Szabadka – Belgrád (Batajnica) 
autóút infrastrukturális folyosójának területi 
terve szerint építendő üzemanyagtöltő 
állomás és (II típusú) pihenőhely kiépítésére. 

2. szakasz 
 

 A jelen záradék meghozatalának célja a 
legkezdvezőbb mikroterület kiválasztása, melyre 
elkészítik a részletes rendezési tervet, a jelen 
záradék 1. pontjábans zereplő mikroterület 
tervezett rendeltetésének megvalósítása 
érdekében. 
 

3. szakasz 
 

 A benzinkút és pihenőhely kiépítésére 
szolgáló komplexumot a következő telkek 
képezik: Királyhalma k.k. 1226/1, 1226/2, 1226/3, 
1227, 1228, 1229, 1230, 1231/1, 1237/1, 1238, 
1240/1, 1241/1 és 1243/1 hrsz. telkek.   
 A lehgkedvezőbb mikroterület 
kiterjedésének határai a tárgyat képező 
komplexum mellett felölelik az zutóút közlekedési 
övezetének azon részét, melyeken a bekötőutakat 
és a közműcsatlakoztatásokat építik majd ki.  
 

4 . szakasz 
 

A jelen záradékot a Tervbizottság előzetes 
pozitív véleményezét követően hozzuk meg, mely 
a záradék mellékletét képezi. 

 
5. szakasz 

 
Jelen záradék Szabadka Község Hivatalos 

Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-35-8/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
  A KKT ELNÖKE 
  Saša Vučinić s.k. 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény 
46. szakasza alapján és 39. szakaszával 
kapcsolatban (az SZK Hivatalos Közlönyének 
47/2003 száma), és Szabadka KÖzség 
Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 4. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/2002 száma) alapján Szabadka Község 

Képviselő-testülete 17. ülésének 2005. november 
23-án megtartott folytatásán meghozta az alábbi 

 
HATÁROZATOT 

AZ E-75 HORGOS-SZABADKA-BELGRÁD 
AUTÓÚT KIRÁLYHALMA TÉRSÉGE, 

13+000 KM KÖZÚTI AZONOSÍTÓ PONTON 
ÉPÍTENDŐ (II TÍPUSÚ) 

ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS ÉS 
PIHENŐHELY RÉSZLETES 

SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK 
KIDOLGOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 Az E-75 Horgos-Szabadka-Belgrád autóút 
Királyhalma térsége 13+000 KM közúti azonosító 
ponton építendő (II típusú) üzemanyagtöltő 
állomás és pihenőhely részletes szabályozási 
tervének kidolgozásáról szóló határozatban 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
2004.04.26. keltezésű, 14. száma) – a 
továbbiakban: határozat, a határozat címében a « 
13+000» számok a «13+150» számokra 
módosulnak 

2. szakasz 
 

A határozat 3. szakasza az alábbiakra módosul : 
«A trv által felölelt terület kiterjedése a 

tárgyat képező komplexum mellett kiterjed az 
autóút közúti sávjának egy részére is, melyen a 
forgalmi és közművesítési csatlakozások épülnek 
majd ki.  

A kiterjedés határai a töréspontok 
koordinátáival definiáltak 1.-es ponttal 
kezdődően, amely a Palicsi KK. 3912/2, 3925 és 
3942/1 helyrajzi számű földrészlete hármas 
határán található. Az 1. ponttól a határ 116°-ban 
megtörve délnyugat irányban halad cca 41 m 
hosszúságban, a 2. pontig.  A 2 ponttól a határ a 
Palicsi KK 3942/1 hrsz földrészlet nyugati 
mezsgyéje mentén (közút) halad észak-kelet 
irányban cca 250 m hosszúságban, áthalad a 3. 
ponton a 4. pontig, amely a Palicsi KK 3943/2, 
3942/2 és 3942/3 hrsz telkek hármas határán 
található. A kiterjedés határa a 4 ponttól kelet felé 
halad a közúti övezet határa mentén (az azonosító 
pont számának csökkenő irányában) cca 815 m 
hosszúságban az 5-től a 11. ponton keresztül a 12. 
pontig, amely a Palicsi KK 4056/2, 1231/1 és 
1231/2 hrsz telkek hármas határán található.. Itt a 
határvonal 68° szögben törik északnyugat 
irányban, a 13. pontig, amely a Királyhalma KK 
4056/2, 1226/3 és 1227 hrsz földrészletek hármas 
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határán található. A 13. ponttól a határvonal a 
1225 hrsz telek délkeleti mezsgyéje mentén halad 
tovább a 14. pontig, az 1225, 1226/1 és 1233 hrsz 
fölrészletek hármas határáig, ahonnét délnyugat 
irányban folytatódik a Királlyhalma KK 1226/1, 
1227, 1228, 1229, 1230, 1231/1, 1237/1, 1238, és 
1243/1 hrsz földrészletek keleti mezsgyéi mentén 
cca 165 m hosszúségban a 15. pontig. (ebben a 
pontban metszik egymást a komplexum és a 
közúti földterület határa ugyan úgy, mint a 12. 
pontban) A 15. ponttól a határvonal az E-75 út 
közlekedési sávjának határa mentén halad az 
azonosító pontok számának csökkenő irányában 
cca 1275 m hosszúságban, a 16-20. pontokat 
érintva, a forgalmi sáv és a vízelvezető árok – a 
4053/5 hrsz földrészlet keleti mezsgyéjének 
metszéspontjában lévő 21. pontig, ahol a 
határvonal délkelet irányban törik és a 
Királyhalom KK 4053/5 hrsz. földrészlet keleti 
mezsgyéje mentén halad tovább 50 m 
hosszúságban a 22. pontig.. A 22. ponttól a 
kiterjedés határa a forgalmi sáv határa mentén 
halad az azonosító pontok növekedésének 
irányában, a 23-24. pontokon keresztül a 35. 
pontig, a Palics KK 3981/2, 3931/1 és 3942/2 
hrsz földrészletek hármas határárig, ahol 110° 
szögben törik délnyugat irányban és egyenes 
irányban halad a 3942/1 hrsz telek keleti 
mezsgyéje mentén cca 174 m hosszúságban a 
kiinduló 1. számú pontig. 

 
A tervezett benzinkút tengelye az említett közút 
km 13+150 azonosító pontján található. 
 
KÖZTERÜLETRE ÉS EGYÉB 
BEÉPÍTETLEN ÉPÍTÉSI TELEKRE VALÓ 
FELOSZTÁS 
 
A terv által felölelt terület nagysága cca 17,1 ha, 
ebből 14,00 ha közterület és 3,1 ha egyéb 
beépítetlen építési telek.  

 
•  A KÖZTERÜLET az E-75-ös autóút 
közlekedési sávjában található (a közúti 
földterület egy része) a 12+620-tól a 13+325 
közúti azonosító pontig, a részletes 
területrendezési terv 1-12 és 15-35. törési 
pontokkal körülhatárolt kiterjedés területén. Az 
alábbi telkek és telekrészek képezik: Palics KK 
3942/2, 3942/1, 3981/2, 3930/2, 3938/1, 3939/2, 
3939/3, 3940/2, 3941/2, 3929/1, 3926/2, 3928/2, 
3927/3, 3881/12, 3881/14, 3881/15, 3883/10, 
3884/8, 3882/2, 3889/9 és Királyhalom KK 
1103/2, 1106/2, 1107/2, 1110/3, 1111/4, 1114/4, 
1114/5, 1114/6, 1114/7, 1113/4, 1113/6, 1113/5, 
1116/2, 1118/5, 1119/3, 1118/4, 1118/5, 1119/4, 
1117/5, 4057/3, 1223/3, 1222/2, 1221/2, 1220/5, 

1220/3, 1217/2, 1219/3, 1219/2, 1216/4, 1216/3, 
1214/4, 1214/5, 1213/2, 1209/4, 1209/5, 4056/3, 
1234/2, 1237/2, 1239, 1242/1, 1240/2, 1242/3, 
1242/4, 1243/2, 1242/4, 1245/2, 1244/2, 1236/2, 
1246/2, 1247/2, 1248/2, 1236/4, 4055/3, 1452/3, 
1451/3, 1450/3, 1436/2, 1435/3, 1433/10, 
1433/12, 1433/9, 1433/14, 4054/3, 1487/3, 
1486/2, 1579/3, 1516/2, 1515/3, 1514/2, 1513/5, 
1513/4, 1513/3, 1497/4, 1497/5, 1497/2, 1512, 
1511/2, 1516/2, 4053/5.  

 
• EGYÉB BEÉPÍTETLEN ÉPÍTÉSI 
TELKEKET a komplexum 12., 13., 14. és 15. 
törési pontok koordinátáival definiált terület 
képezi, az E-75 aotóút közlekedési folyosójában, 
az azonosító pontok növekedési irányában az 
autóút nyomvonalának jobb oldala mentén. - 
melyen a tervek szerint közhasználati létesítmény 
- benzinkút és pihenőhely létesül. 

 
- A komplexum határai felölelik a Királyhalma 
KK 1226/1, 1226/2, 1226/3 1227, 1228, 1229, 
1230, 1231/1, 1237/1, 1238, 1240/1, 1241/1, 
1243/1 hrsz telkeket 
A komplexum – egyéb építési telek összterülete 
cca 3,1 ha. 
A részletes szabályozási terv kiterjedésének 
határai és a komplexum határai a töréspontok 
koordinátáival definiáltak, melyeket az 
elaborátum melléletében szereplő grafikai 
melléklet – földmérési alaptérkép szemléltet. « 

 
3. szakasz 

 
A határozat 4. szakasza a köevtkezőkre 

módosul : 
A terv kidolgozásának határideje jelen határozat 
hatályba lépésétől számított 1 (egy) hónap. 

 
4. szakasz 

 
A határozat 7. szakaszában a 3 bekezés 2. 

fordulata a következőkre módosul : 
«- a benzinkút és pihenőhely komplexumon belül 
a járművek parkolására összesen 16+9 
parkolóhely teherjárművek részére, 4+4 
parkolóhely autóbuszok részére és 40+40 
parkolóhely személygépkocsik részére.» 

 
5. szakasz 

 
A határozat 8. szakasza a következőkre 

módosul: 
«A tervezet 15 napig lesz közszemlére bocsátva, a 
szabadkai Régi Városháza épületében, a 
Szabadság tér 1. szám alatt.»  
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6. szakasz 
 
 Jelen határozat Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 
nyolcadik napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-011-44/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
  A KKT ELNÖKE 
  Saša Vučinić s.k. 
 
 A Szabadka Községi Sportfejlesztési 
Alapítvány alapításáról szóló határozat 11. 
szakasza (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
1/98 és 19/2004 száma) alapján Szabadka Község 
Képviselő-testülete 17. ülésének 2005. nove,ber 
23-án megartott folytatásán meghozta az alábbi  
 

VÉGZÉST  
A SZABADKA KÖZSÉGI 

SPORTFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY 
IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJAINAK 
FELMENTÉSÉRŐL ÉS AZ ÚJ TAGOK 

KINEVEZÉSÉRŐL 
   

 I 
 Jelen végzés meghozatalának napjával a 
Szabadka Községi Sportfejlesztési Alapítvány 
igazgatóbizottságából felmentjük: 

1. Dulić Modestet elnöki tisztsége, 
2. Kikity Attilát tagsága, 
3. Varga Attilát tagsága, 
4. Boros Györgyöt tagsága, 
5. Mileusnić Milant tagsága, 
6. Kalinić Zorant tagsága és 
7. Damjanović Sretent tagsága alól.  

 
II 

 Jelen végzés meghozatalát követő nappal 
a Szabadka Községi Sportfejlesztési Alapítvány 
igazgatóbizottságába négy éves megbízatási időre 
kinevezzük: 

 1. dr. Andrija Romić okleveles állatorvost 
elnökké 

2. Kikity Attilát, a Parking KKV 
igazgatóját taggá  

3. dr. Varga Attila okleveles állatorvost 
taggá 

4. Modest Dulić tornatanárt taggá  
5. Milan Mileusnić közegészségügyi 

technikust taggá 
6. Vladimir Katančić tornatanárt taggá   

7 Veselin Bunčić tornatanárt taggá   
 

III 
 Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-021-96/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
  A KKT ELNÖKE 
  Saša Vučinić s.k. 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény 
46. szakaszának 1. bekezése alapján és 39. 
szakaszával kapcsolatban (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/2003 száma), a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló törvény 9. szakaszának 5. 
bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
135/2004 száma) és Szabadka Község 
Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 4. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/2002, 59/2004, 61/2004 és 12/2005 száma) 
alapján Szabadka Község Képviselő-testülete 17. 
ülésének 2005. november 23-án megtartott 
folytatásán meghozta az alábbi  

 
HATÁROZATOT 

RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV 
KIDOLGOZÁSÁRÓL GYEPMESTERI 

TELEP LÉTESÍTÉSÉRE 
az Újváros K.K. 14150/3 hrsz. telken 

 
1. szakasz 

 Jelen határozattal kezdetét veszi a 
részletes szabályozási terv kidolgozása 
gyepmesteri telep létesítésére az Újváros K.K. 
14150/3 hrsz. telken (a továbbiakban: Terv). 

2. szakasz 
 A Terv mkidolgozásának célja a 
közhasznú középületek kiépítésére – az elfogott 
kóbor kutyák és macskák elhelyezésére és 
humánus megsemmisítésére szolgáló gyepmesteri 
telep létesítésére előirányzott köztelek tervszerű 
meghatározása a tervezésről és építésről szóló 
törvény 2. szakaszának 2. pontjával (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 47/2003 száma) és a 
kisajátításra vonatkozó előírásokkal összhangban. 
 

3. szakasz 
A komplexum a Szabadka – Palics 2000 

építési övezet határain kívül, külterületen 
helyezkedik el, a városi szennyvíztisztitó 
elhelyezésétől északkeletre, a Palicsi-tó túlsó 



20. oldal –  25. szám                     Szabadka Község Hivatalos Lapja                 2005. november 23. 

partján, a Palicsi Természeti Park határain belül 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának I-011-
38/96 száma). 
 A terv kiterjedésének határai a tárgyat 
képező 14150/3 hrsz. komplexumon kívül egy 
nagyobb területet ölel fel, amely a tervezett 
infrastruktúrák kiépítéséhez szükséges, és magába 
foglalja: az Újváros K.K.14152/2 hrsz. telket és a  
14152/3 és 14796 hrsz. telkek egy részét 

 A terv határai cca 59 árnyi területet 
ölelnek fel. 

 A kiterjedés határainak leírása: 

a határvonal az 1. pontból indul ki, amely a 
14150/1, 14149/1 és 14150/3 hrsz. telkek 
hármashatárán található és egyenes irányban halad 
déli irányban a 14150/3 hrsz. telek északi 
mezsgyéjén a 2. pontig, amely a 14150/2 , 
14150/3 és 141149/2 hrsz. telkek hármashatárán 
helyezkedik el. A 2. ponttól a határvonal 298 
fokos szögben hajlik el és tovább halad a 14150/3 
hrsz. telek délnyugati mezsgyéje mentén a 3. 
pontig, amely a 14150/3, 14151/4 és 14152/2 
hármashatárán van, ahonnét déli irányban halad 
tovább a 14152/2 hrsz. telek keleti mezsgyéje 
mentén a 4. pontig, amely az út szabályozási 
vonalán helyezkedik el. A 4. pontból  az út déli 
szabályozási vonalához viszonyítva (14796 hrsz. 
telek)  90 °-os szögben cca 8,5 m hosszúságban 
halad az 5. pontig, ahonnét az út déli szabályozási 
vonala mentén halad tovább cca 33 m 
hosszúságban a 6. pontig. A 6. pontból 90 °-os 
szögben folytatódik északkelet irányban a 7. 
pontig a 14152/3, 14796 és 14153/3 hrsz. telkek 
hármashatárán. A 7. ponttól a határvonal 
északnyugat irányban halad tovább a 14152/2 
hrsz. telek nyugati mezsgyéje mentén a 8. pontig, 
amelytől egyenes irányban halad tovább a 
14152/3 hrsz. telek nyugati mezsgyéje mentén a 9. 
pontig. A 9. pontban a határvonal 277 °-os 
szögben elhajlik és 12,0 m hosszúságban halad a 
10. pontig, majd a 14150/3 hrsz. telek északkeleti 
mezsgyéje mentén halad tovább a kiiduló 1. 
pontig. 

 A komplexum határvonalai cca 45 árnyi 
területet ölelnek fel, az alábbiak szerint: 

- 14150/3 hrsz. telek területe 42 ár és 41 m2 
melyet az Újváros K.K. 2264 sz. 
telekkönyvi betét alatt vezetnek mint 
köztisztasági létesítmény létrehozására 
előirányzott szántóföldet   

- és az Újváros K.K. 14152/2 hrsz. telek 
keleti része, melyen a komplexumhoz 
vezető bekötőút épül majd . 

A kiterjedés és a komplexum 
határvonalait az 13.2. sz. grafikai melléklet 
szemlélteti 

 

4. szakasz 
A terület konceptuális megoldása alapján 

a földterület köztelek részre és egyéb beépítetlen 
építi telekre lett felosztva. 

A köztelek rész cca 50 árnyi területet ölel 
fel, az egyéb építési telek pedig  cca 9 árt. 

Köztelek a tervezésről és építésről szóló 
törvény értelmében közhasznú középületek és 
létesítmények kiépítésére és közterület 
kialakítására szolgáló terület, és az alábbiak 
képezik: 

- a 14796 hrsz. telek egy része a 
komplexum deli oldalán húzódó út 
szabályozási sávjának egy része 

- Az Újváros K.K. 14150/3 hrsz. telek 
amely a gyepmesteri telepet 
létesítésére szolgáló konplexum ven 
előirányozva és 

-  a 14152/2  hrsz. telek keleti része 
melyen a komplexumhoz vezető 
bekötőút épül majd 

Az egyéb építési telket a következők 
képezik  

-    az Újváros K.K. 14152/2 hrsz. telek 
nyugati része 

- az Újváros K.K. 14152/3 hrsz. telek, 
melyen az alacsony feszültségű 
légvezeték oszlopa található, melyen 
keresztül a kiépítendő épületek 
villamosenergia-ellátását tervezik.  

 
5. szakasz 

Egyidejűleg kezdetét veszi az Újváros 
K.K. 14150/3 hrsz. telken létesítendő gyepmesteri 
telep részletes szabályozási tervének környezeti 
hatástanulmányáról szóló jelentés kidolgozása (a 
továbbiakban: hatástanulmányról szóló jelentés). 

6. szakasz 

 A környezeti hatásfelmérés elvégzésének 
indokai a környezetvédelmre irányuló konkrét 
intézkedések és feltételek meghatározása, de 
különösen a védett természeti javak védelmére és 
használatára vonatkozó különleges eljárások 
meghatározása, és az azon környezetvédelmi 
intézkedések és feltételek meghatározása, melyek 
szerint a gyepmesteri telep építményeinek 
kiépítésére szolgáló terület használata megvalósul, 
melyek kiépítése és használata a környezet 
károsodásához vezethet.  
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7. szakasz 
A környezeti hatásfelmérés keretében 

megvitatásra kerülő, a környezethez kapcsolódó 
kérdések és problémák : 
      I  A KÖZTELEK ÉS EGYÉB ÉPÍTÉSI 
TELKEK DEFINIÁLÁSA  
-     a tevékenység megvitatása, a komplexum 
rendeltetése 
- az építmények térbeli elhelyezése, a komplexum 

elkerítésének módja,  
- a védő zöldövezetként szolgáló területek 

definiálása, azaj és légszennyezés csökkentése 
érdekében, 

- a befogott állatok által keltett zaj csökkentése 
-    a talajvizek védelme 

 II INFRASTRUKTÚRA 
- a leendő létesítmények vízellátásának 

megoldása, a csapadékvizek elvezetése az 
útburkolatokról és a szennyvízelvezetés 
megoldása, az illetékes vállalatok 
követelményeivel való összehangolás  

- villanyáram-ellátás biztosítása, 
- bekötőút kiépítése 

 

III TERMÉSZETI JAVAK VÉDELME  

A komplexum a természeti park és a benne lévő 
természeti emlékmű határvonalának védelmi 
övezetén belül helyezkedik el. 

IV A MŰSZAKI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI, 
TŰZVÉDELMI, BIZTONSÁGI, STB. 
ELJÁRÁSOK DEFINIÁLÁSA 

8. szakasz 
Annak okai, hogy a környezeti 

hatásvizsgálatból a tervre és programra 
vonatkozó, környezetvédelemmel kapcsolatos 
egyes kérdések és problémák kimaradtak : 

 - a komplexum területének kis mérete 

 - csekély járműforgalom -  a közlekedés 
okozta légszennyeződés mértéke elhanyagolható. 

9. szakasz 

 A környezeti hatásvizsgálarra vonatkozó 
jelentés az alábbi elemeket tartalmazza, illetve a 
következő módszerek alapján készül majd : 

a) a kiinduló alapokat; 
b) a környezeti hatásvizsgálat általános 

és különös céljait és az indikátorok 
kiválasztását; 

c) a lehetséges hatások felmérését a 
negatív hatások csökkentésére 
irányuló eljársáok leírásával; 

d) a környezeti állapotok figyelemmel 
kísérésének programtervét a Terv 
végrehajtása alatt; 

e) az alkalmazott módszerek 
bemutatását és a környezeti 
hatásvizsgálat során jelentkező 
nehézségek ismertetését; 

f) a döntéshozatal módjának 
ismertetését és a környezeti kérdések 
a Tervbe való bekapcsolásának 
módját, a Terv kiválasztásában döntő 
szerepet játszó indokok leírását; 

g) a környezeti hatrásvizsgálatról szóló 
jelentés kidolgozása során levont 
következtetéseket a nyilvánosság 
számára érthető megfogalmazásban, 

h) egyéb, a környezeti hatásfelmérésben 
szerepet játszó adatokat. 

 
10. szakasz 

 A Terv és a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló jelentés kidolgozójává aSzabadka, 
Köztársaság tér 16. szám alatt székelő Szabadka 
Község Városrendezési Intézete Közvállalatot 
jelöljük ki.  

A környezeti hatásvizsgálatról szóló 
jelentés kidolgozója egy multidiszciplináris 
szakértői csapatot alakít, melyet a vállalat 
megfelelő felhatalmazásokkal és hatósági 
engedélyekkel rendelkező  alkalmazottai és a 
szükség szerint megbízott, a környezeti hatások 
elemzésére képesítéssel rendelkező 
szakemberekből vagy szakmai szervezetekből áll. 

11. szakasz 

A Terv és a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló jelentés kidolgozásának határideje a jelen 
határozat hatályba lépésétől számított 60 nap. 

12. szakasz 

A terv előkészítésében illetékes szerv, a 
községi közigazgatás – Építésügyi szolgálat 
biztosítja az érdekelt szervekl, szervezetek és a 
nyilvánosság részvételét olyan módon, hogy a 
részletes szabályozási terv javaslatának és a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló jelentésnek 
közszemlére bocsátásával egyidejűleg meghirdeti 
a napi és helyi lapokban, minek során meghirdetik 
a részletes szabályozási terv javaslatának és a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló jelentésnek 
közszemlére bocsátásának idejére és helyére 
vonatkozó adatokat, annak módját, hogy az 
érdekelt jogi és természetes személyek 
észrevételezhetik azokat, a közita megtartásának 
helyét és idejét, és egyéb, a közszemlére 
bocsátásra vonatkozó információkat. 
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A részletes szabályozási terv javaslatának 
és a környezeti hatásvizsgálatról szóló jelentésnek 
közszemlére bocsátása 30 napig tart a Szabadkai 
Városháza épületében, a Szabadság tér 1. szám 
alatt. 

13. szakasz 
 

A terv és a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló jelentés kidolgozásához szükséges 
eszközöket a Köztirsztasági és Parkosítási KKV 
biztosítja. 

 
14. szakasz 

 
            A Terv kidolgozásának programja a jelen 
határozat alkotórészét képezi. 

 
15. szakasz 

 
A jelen határozat a Tervbizottság előzetes 

véleményezése alapján kerül meghozatalra, mely 
a határozat mellékletében szerepel. 

 
16. szakasz 

 
Jelen határozat Sabadka Község Hivatalos 

Lapjában való közzétételét követő nyolcadik 
napon lép hatályba. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-011-45/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a     
  A KKT ELNÖKE 
  Saša Vučinić s.k. 
 

 
 
 
 
 
 

Szabadka Község Alapszabályának 37. 
szakasz 1. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004 és 12/2005 
száma) és a Szabadkai Községi Képviselő-testület 
Ügyrendjének  43. szakasz 2. bekezdése 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 54/2004 
száma) alapján Szabadka Község Képviselő-
testülete 17. ülésének 2005. november 23-án 
megtartott folytatásán meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A FELTERJESZTÉSI ÉS PANASZÜGYI 

BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 
FELMENTÉSÉRŐL ÉS AZ ÚJ ELNÖK 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 
I 

 Stojan Ivoševićet a jelen végzés 
meghozatalának napjával felmentjük a 
Felterjesztési és panaszügyi bizottságban betöltött 
elnöki tisztsége alól. 
 

II 
 Darko Anteljt a jelen végzés meghozatalát 
követő nappal kinevezzük a Felterjesztési és 
panaszügyi bizottság elnökévé. 
 Nevezett személy megbízatási ideje a 
Felterjesztési és panaszügyi bizottság megbízatási 
idejének lejártáig tart. 
 

III 
 Jelen végzés megjelenik Szabadka 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Iratszám:I-021-97/2005 
Kelt: 2005. november 23-án 
S z a b a d k a 
  A KKT ELNÖKE 
  Saša Vučinić s.k. 
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