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A Szabadkai Községi Képviselő -testület
ügyrendjének 84. szakasz 5. bekezdése (Szabadka
Község Hivatalos Lapjának 54/04 száma) alapján
Szabadka Község Képviselő -testülete a
2006.09.28-án megtartott 29. ülésén meghozta az
alábbi

Z Á R A D É K O T
A SZABADKAI KÖZSÉGI TANÁCS TAGJA
MEGBÍZATÁSÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL

I
Megerősítjük hogy Branko Francišković

magiszternek a jelen záradék meghozatalának
napjával megszűnik a községi tanácsban való
megbízatása.

II
A jelen záradék megjelenik Szabadka

Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-021-52/2006
Kelt: 2006.09.28-án
S z a b a d k a

A KKT ELNÖKE
Saša Vučinić, s.k.

Szabadka község alapszabályának 33.
szakasz 1. bekezdés 10. pontja (Szabadka Község
Hiv. Lapjának 19/02, 59/04, 61/04, 12/05 és 12/06
száma) és a Szabadkai Községi Képviselő -testület
ügyrendjének 129. szakasz 5. bekezdése
(Szabadka Község Hiv. Lapjának 54/04 száma)
alapján Szabadka Község Képviselő -testülete
2006.09.28. megtartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T
A SZABADKAI KÖZSÉGI TANÁCS

TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL

I
Dr. Zoran Anišić okl. mérnököt a jelen

végzés meghozatalának napjával kinevezzük a
Szabadkai Községi Tanács tagjává.

A kinevezett személy mandátuma a
községi képviselő-testület megbízatási idejének
lejártáig tart.

II
A jelen végzés megjelenik Szabadka

Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-021-53/2006
Kelt: 2006.09.28-án
S z a b a d k a

A KKT ELNÖKE
Saša Vučinić, s.k.
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2. oldal – 23. szám Szabadka Község Hivatalos Lapja 2006. szeptember 28.
A tervezésről és építésről szóló törvény

46. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos
Közlönyének 47/2003 és 34/2006 száma), a
környezeti hatásfelmérésről 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, 12/2005 és 12/2006
száma) alapján Szabadka Község Képvis elő-
testülete 2006.09.28-án megtartott 29. ülésén
meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
AZ E-75 HORGOS-SZABADKA-BELGRÁD
AUTÓÚT JOBB OLDALÁN, ZOBNATICA

TÉRSÉGÉBEN, 43+000 KM KÖZÚTI
AZONOSÍTÓ PONTON ÉPÍTENDŐ (II

TÍPUSÚ) ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS
ÉS PIHENŐHELY RÉSZLETES
SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

KIDOLGOZÁSÁRÓL

1. szakasz
Jelen határozattal megkezdjük az E-75

Horgos-Szabadka-Belgrád autóút jobb oldalán,
Zobnatica térségében, 43+000 km közúti
azonosító ponton építendő (II típusú)
üzemanyagtöltő állomás és pihenőhe ly részletes
szabályozási tervének kidolgozását.

2. szakasz
A terv által felölelt terület kiterjedése a

tárgyat képező komplexum kiépítésére szánt
telkek mellett kiterjed az autóút sávjának egy
részére is összesen 36,06 hektárnyi területben,
melyen a forgalmi és közművesítési csatlakozások
épülnek majd ki.

A kiterjedés határai az 1 -29 töréspontok
által definiált, a 13.2. sz. grafikai mellékletben.

A kiterjedés határai az alábbi töréspontok
koordinátáival definiáltak :

Ssz. Y X
GR-1 399432.470 83383.897
GR-2 399142.433 83325.346
GR-3 399165.640 83172.830
GR-4 399410.424 83222.287
GR-5 399412.220 83185.085
GR-6 399455.898 83081.791
GR-7 399465.242 82933.667
GR-8 399469.703 82805.728
GR-9 399530.031 82809.533
GR-10 399520.953 83069.374
GR-11 399557.874 83190.240
GR-12 399552.740 83311.161

GR-13 399532.670 83364.009
GR-14 399581.386 83358.767
GR-15 404932.826 85463.462
GR-16 404950.866 85437.898
GR-17 405045.069 85507.607
GR-18 405113.730 85554.916
GR-19 405105.806 85566.418
GR-20 405077.946 85583.544
GR-21 404995.724 85526.634
GR-22 404989.129 85528.588
GR-23 399555.909 83391.729
GR-24 399519.698 83394.119
GR-25 399505.462 83429.099
GR-26 399501.941 83517.540
GR-27 399488.707 83835.124
GR-28 399428.628 83832.326
GR-29 399445.514 83427.513

A tervezett kiterjedés határai  a következő
területekre terjednek ki : a Csantavér K.K. 7907,
7908 hrsz telkek és a Csantavér K.K. :
3076, 3813, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611,
6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619,
6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6628, 6629, 6631,
6632, 6633, 6634, 6636, 6639, 6651, 6743, 6744,
6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753,
6754, 6755, 6756, 6757, 6758/1, 6758/2, 6759,
6760, 6761, 6763, 6764, 6766, 6767, 6768,
6770/1, 6770/2, 6770/3, 6771, 6772, 6773, 6774,
6775, 6776, 7727/1, 7728/1, 7728/2, 7729, 7730,
7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738,
7739, 7740/1, 7740/2, 7741, 7742, 7743, 7744,
7745, 7746, 7747, 7748, 7749/1, 7749/2, 7749/3,
7750, 7751/1, 7751/2, 7752, 7753/1, 7753/2,
7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826/1,
7826/2, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832,
7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7841, 7842, 7843,
7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852,
7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7861,
7862, 7863, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101,
8103, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109 , 8110, 8111,
8112, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8122, 8123,
8124, 8125, 8652, 8657/3, 8669, 8763, 8766,
8787, 8795, 8804, 8825, 8826, 8827, 8850 hrsz.
telekrészek.

A részletes szabályozási tervvel
meghatároztuk a létesítmény határait, mely
kiterjed: a Csantavér K.K. 7907, 7908 hrsz.
telkekre, melyek a benzintöltő állomás és
pihenőhely építésére szolgálnak.

A benzintöltő állomás (komplexum)
építésére előirányzott összterület kb. 4.00 hektár.

A létesítmény határai a tanulmány 13.3
sz. grafikai mellékletében definiáltak.

A terv határai kb. 36,06 hektárnyi
területet ölelnek fel, melyből  8,7 ha -nyi



2006. szeptember 28. Szabadka Község Hivatalos Lapja 23. szám – 3. oldal
közterület,  27,36 ha pedig egyéb beépítetlen
telek.

A közterületet a következők alkotják:
- az E-75 autóút Csantavér KK, 8657/3 hrsz
telek
- nem minősitett  földutak, Csantavér KK
3813, 8850, 8652, 8825, 8763, 8766, 8669, 8826,
8827 hrsz telkek,
- Csík ér Csantavér  KK. 6651 hrsz telek .

Az egyéb építési földterületet a
következők alkotják:
- a közhasználati létesítmény, a Zobnatica
melletti üzemanyagtöltő állomás pihenőhellyel, az
autóút közlekedési folyosójában az azonosító
pontok számának növekedési irányába haladva az
autóút jobb oldalán, a 43+000 km -en, a:
Csantavér K.K. 7907, 7908 hrsz. telkek
- és azok a telekrészek, melyeken keresztül
a létesítmény közműe llátása történik: Csantavér
K.K. 3076, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611,
6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619,
6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6628, 6629, 6631,
6632, 6633, 6634, 6636, 6639, 6743, 6744, 6746,
6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6 753, 6754,
6755, 6756, 6757, 6758/1, 6758/2, 6759, 6760,
6761, 6763, 6764, 6766, 6767, 6768, 6770/1,
6770/2, 6770/3, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775,
6776, 7727/1, 7728/1, 7728/2, 7729, 7730, 7731,
7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739,
7740/1, 7740/2, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745,
7746, 7747, 7748, 7749/1, 7749/2, 7749/3, 7750,
7751/1,7751/2, 7752, 7753/1, 7753/2, 7820, 7821,
7822, 7823, 7824, 7825, 7826/1, 7826/2, 7827,
7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835,
7836, 7837, 7841, 7842, 7843, 78 45, 7846, 7847,
7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855,
7856, 7857, 7858, 7859, 7861, 7862, 7863, 7908,
8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8103, 8105,
8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8114,
8115, 8116, 8117, 8118, 8122, 8123, 8124, 8125,
8787, 8795, 8804 hrsz. telekrészek.

3. szakasz
A jelen határozat  1. szakaszában szereplő

tervről nem készül környezeti hatástanulmány.
Annak kritériumai és oka i, hogy nem

készül környezeti hatástanulmány a következők:
1. Szerbia Természetvédelmi Intéze tének

újvidéki munkaegysége által 2006.03.17. - én 03-
136 szám alatt kiállított feltételeiben megállap ítást
nyert, hogy az adott területen nincsenek védett
természeti javak.

2. a terv meghozatalát követően és az
építési jóváhagyás kérelmezésekor, úgy az
autóútra való csatlakozásnál (ami a Tartományi

Építésügyi, Városrendezési és Építészeti Titkárság
illetékessége), mint az épületek létesítését illetően
is (ami Szabadka község illetékessége), a tárgyat
képező építmények környezeti hatásfelmérése a
környezeti hatástanulmánnyal kerül kidolgozásra,
a környezeti hatásfelmérésről szóló törvénnyel
összhangban (az SZK Hiv. Közl. 135/2004).

3. A kommunálisügyi, vállalkozási és
környezetvédelmi szolgálat II -10-501-149/06
számú, 2006.04.28. keltezésű pozitív véleménye
arra vonatkozólag, hogy a határozatjavaslatra nem
készül környezeti hatásfelmérés.

4. szakasz
A terv kidolgozásának határideje a jelen

határozat hatályba lépésétől számított két hónap .

5. szakasz
A Terv elkészítője a Szabadka Község

Városrendezési Intézete KV.

6. szakasz
A terv kidolgozásához szükséges

anyagiakat Bazsó Angéla és Bazsó Zoltán
csantavéri lakosok biztosítják az U -27/06 számú,
2006.03.21. kelt szerződés alapján.

7. szakasz
A terv javaslata 15 napig lesz közszemlére

bocsátva a szabadkai  Városházán, a Szabadság tér
1. alatt.

8. szakasz
A jelen Határozat szerves részét képezi :
- A Terv kidolgozására vonatkozó

Program, melyet Szabadka Község
Városrendezési Intézete KV készített  U - 27/06
szám alatt, és

- A Szabadkai Községi Közigazgatás
építésügyi szolgálatának2006.05.05 -én kelt II-02-
353-19.1/2006 számú határozata arra
vonatkozólag, hogy az E-75 Horgos-Szabadka-
Belgrád autóút jobb oldalán, Zobnatica
térségében, 43+000 km közúti azonosító ponton
építendő (II típusú) üzemanyagtöltő állomás és
pihenőhely részletes szabályozási tervéhez nem
készül környezeti hatásfelmérés.

9. szakasz
A jelen határozatjavaslatot Szabadka

község tervbizottsága kedvezően véleményezte.

10. szakasz
A jelen határozat Szabadka  Község

Hivatalos Lapjában való közzétételét követő
nyolcadik napon lép hatályba.



4. oldal – 23. szám Szabadka Község Hivatalos Lapja 2006. szeptember 28.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-011-41/2006
Kelt: 2006.09.28-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 (az SZK Hivatalos
Közlönyének 47/2003 és 34/2006 száma), a
környezeti hatásfelmérésről 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, 12/2005 és 12/2006
száma) alapján Szabadka Község Képviselő -
testülete 2006.09.28-án megtartott 29. ülésén
meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
AZ E-75 HORGOS-SZABADKA-BELGRÁD

AUTÓÚT BAL OLDALÁN, ZOBNATICA
TÉRSÉGÉBEN, 43+000 KM KÖZÚTI

AZONOSÍTÓ PONTON ÉPÍTENDŐ (II
TÍPUSÚ) ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS

ÉS PIHENŐHELY RÉSZLETES
SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

KIDOLGOZÁSÁRÓL

1. szakasz
Jelen határozattal megkezdjük az E -75

Horgos-Szabadka-Belgrád autóút bal oldalán,
Zobnatica térségében, 43+000 km közúti
azonosító ponton építendő (II típusú)
üzemanyagtöltő állomás és pihenőhely részletes
szabályozási tervének kidolgozását .

2. szakasz
A terv által felölelt terület kiterjedése a

tárgyat képező komplexum kiépítésére szánt
telkek mellett kiterjed egy szélesebb, összesen
36,11 hektárnyi területre is, melyen a forgalmi és
közművesítési csatlakozások épülnek majd ki .

A kiterjedés határai az 1 -29 töréspontok
által definiált, a 13.2. sz. grafikai mellékletben.

A kiterjedés határai az alábbi töréspontok
koordinátáival definiáltak :

Ssz. Y X
GR-1 399445.514 83427.513
GR-2 399428.628 83832.326
GR-3 399488.707 83835.124

GR-4 399501.941 83517.540
GR-5 399504.481 83462.354
GR-6 399558.332 83392.682
GR-7 404989.129 85528.588
GR-8 404995.724 85526.634
GR-9 405077.946 85583.544
GR-10 405105.806 85566.418
GR-11 405113.730 85554.916
GR-12 405045.069 85507.607
GR-13 404950.866 85437.898
GR-14 404932.826 85463.462
GR-15 399583.809 83359.720
GR-16 399793.119 83088.917
GR-17 399693.001 83011.543
GR-18 399557.025 83187.505
GR-19 399520.953 83069.374
GR-20 399530.031 82809.533
GR-21 399469.703 82805.728
GR-22 399465.242 82933.667
GR-23 399455.898 83081.791
GR-24 399412.220 83185.085
GR-25 399407.182 83289.427
GR-26 399393.821 83286.646
GR-27 39376.753 83371.020
GR-28 399431.367 83382.462
GR-29 399431.385 83382.466

A kiterjedés határai  a következő
területekre terjednek ki :

- Csantavér K.K. 7725/1, 7725/2,
7725/3, 7726 hrsz telkek és a következő
telekrészek:
Csantavér K.K. 3076, 3813, 6606, 6607, 6608,
6609, 6610, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616,
6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 66 23, 6624,
6628, 6629, 6631, 6632, 6633, 6634, 6636, 6639,
6651, 6743, 6744, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750,
6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757,
6758/1, 6758/2, 6759, 6760, 6761, 6763, 6764,
6766, 6767, 6768, 6770/1, 6770/2, 6770/3, 6771,
6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 7727/1, 7728/1,
7728/2, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734,
7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740/1, 7740/2,
7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748,
7749/1, 7749/2, 7749/3, 7750, 7751/1, 7751/2,
7752, 7753/1, 7753/2, 7820, 7821, 7822, 7823,
7824, 7825, 7826/1, 7826/2, 7827, 7828, 7829,
7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837,
7841, 7842, 7843, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849,
7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857,
7858, 7859, 7861, 7862, 7863, 7908, 8096, 8097,
8098, 8099, 8100, 8101, 8103, 8105, 8106, 8107,
8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8114, 8115, 8116,
8117, 8118, 8122, 8123, 8124, 8125, 8652,
8657/3, 8669, 8763, 8766, 8787, 8795, 8804,
8825, 8826, 8827, 8850 hrsz telekrészek.
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A részletes szabályozási tervvel

meghatároztuk a létesítmény határait, mely
kiterjed: a Csantavér K.K. 7725/1, 7725/2,
7725/3, 7726 hrsz. telkekre, melyek a benzintöltő
állomás és pihenőhely építésére szolgálnak.

A benzintöltő állomás (komplexum)
építésére előirányzott összterület kb. 4.04 hektár.

A létesítmény határai a tanulmány 13.3
sz. grafikai mellékletében definiáltak.

A terv határai kb. 36,11 hektárnyi
területet ölelnek fel, melyből  8,7 ha -nyi
közterület,  27,40 ha pedig egyéb beépítetlen
telek.

A közterületet a következők alkotják:
az E-75 autóút Csantavér KK, 8657/3 hrsz telek,
nem minősitett földutak: Csantavér KK 3813,
8850, 8652, 8825, 8763, 8766, 8669, 8826, 8827
hrsz telkek, a Csík ér: Csantavér  KK. 6651 hrsz
telek

Az egyéb építési földterületet a
következők alkotják: a közhasználati létesítmény,
a Zobnatica melletti üzemanyagtöltő állomás
pihenőhellyel, az autóút közlekedési folyosójában
az azonosító pontok számának növekedési
irányába haladva az autóút bal oldalán, a 43+000
km-en, a: Csantavér K.K. 7725/1, 7725/2, 7725/3,
7726 hrsz telkek, és azok a telekrészek, melyeken
keresztül  a létesítmény közműellátása történik:
Csantavér K.K. 3076, 6606, 6607, 6608, 6609,
6610, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617,
6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6628,
6629, 6631, 6632, 6633, 6634, 6636, 6639, 6743,
6744, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752,
6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758/1, 6758/2,
6759, 6760, 6761, 6763, 6764, 6766, 6767, 6768,
6770/1, 6770/2, 6770/3, 6771, 6772, 6773, 6774,
6775, 6776, 7727/1, 7728/1, 7728/2 , 7729, 7730,
7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738,
7739, 7740/1, 7740/2, 7741, 7742, 7743, 7744,
7745, 7746, 7747, 7748, 7749/1, 7749/2, 7749/3,
7750, 7751/1, 7751/2, 7752, 7753/1, 7753/2,
7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826/1,
7826/2, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832,
7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7841, 7842, 7843,
7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852,
7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7861,
7862, 7863, 7908, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100,
8101, 8103, 8105, 8106, 8107, 81 08, 8109, 8110,
8111, 8112, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8122,
8123, 8124, 8125, 8787, 8795, 8804 hrsz.
telekrészek.

3. szakasz
A jelen határozat  1. szakaszában szereplő

tervről nem készül környezeti hatástanulmány.

Annak kritériumai és okai, hogy nem
készül környezeti hatástanulmány a következők:

1. Szerbia Természetvédelmi Intézetének
újvidéki munkaegysége által 2006.03.17. - én 03-
136 szám alatt kiállított feltételeiben megállapitást
nyert, hogy az adott területen nincsenek védett
természeti javak.

2. a terv meghozatalát követően és az
építési jóváhagyás kérelmezésekor, úgy az
autóútra való csatlakozásnál (ami a Tartományi
Építésügyi, Városrendezési és Ép ítészeti Titkárság
illetékessége), mint az épületek létesítését illetően
is (ami Szabadka község illetékessége), a tárgyat
képező építmények környezeti hatásfelmérése a
környezeti hatástanulmánnyal kerül kidolgozásra,
a környezeti hatásfelmérésről szóló tö rvénnyel
összhangban (az SZK Hiv. Közl. 135/2004).

3. A kommunálisügyi, vállalkozási és
környezetvédelmi szolgálat II -10-501-149/06
számú, 2006.04.28. keltezésű pozitív véleménye
arra vonatkozólag, hogy a határozatjavaslatra nem
készül környezeti hatásfelmérés.

4. szakasz
A terv kidolgozásának határideje a jelen

határozat hatályba lépésétől számított két hónap.

5. szakasz
A Terv elkészítője a Szabadka Község

Városrendezési Intézete KV.

6. szakasz
A terv kidolgozásához szükséges

anyagiakat Berényi Ernestina és Berényi Imre,
Jurić Erzsébet és Ozsvár Julianna csantavéri
lakosok biztosítják az U -26/06 számú,
2006.03.21. kelt szerződés alapján.

7. szakasz
A terv javaslata 15 napig lesz közszemlére

bocsátva a szabadkai Városházán, a Szabadság tér
1. alatt.

8. szakasz
A jelen Határozat szerves részét képezi :
- A Terv kidolgozására vonatkozó

Program, melyet Szabadka Község
Városrendezési Intézete KV készített  U - 26/06
szám alatt, és

- A a Szabadkai Községi Közigazgatás
építésügyi szolgálatának2006.05.05 -én kelt II-02-
353-19.1/2006 számú határozata arra
vonatkozólag, hogy az E-75 Horgos-Szabadka-
Belgrád autóút bal oldalán, Zobnatica térségében,
43+000 km közúti azonosító ponton építend ő (II
típusú) üzemanyagtöltő állomás és pihenőhely
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részletes szabályozási tervéhez nem készül
környezeti hatásfelmérés.

9. szakasz
A jelen határozatjavaslatot Szabadka

község tervbizottsága kedvezően véleményezte.

10. szakasz
A jelen határozat Szabadka  Község

Hivatalos Lapjában való közzétételét követő
nyolcadik napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-011-42/2006
Kelt: 2006.09.28-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 (az SZK Hivatalos
Közlönyének 47/2003 és 34/2006 száma), a
stratégiai környezeti hatásfelmérésről 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, 12/2005 és
12/2006 száma) alapján Szabadka Község
Képviselő-testülete 2006.09.28-án megtartott 29.
ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
SZABADKÁN A MAKSZIM GORKIJ UTCA,

BELGRÁDI ÚT, A BLAŠKO RAJIĆ UTCA
ÉS ZENTAI ÚT ÁLTAL HATÁROLT
TERÜLET EGY RÉSZE RÉSZLETES

SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK
KIDOLGOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz
A Szabadkán a Makszim Gorkij utca,

Belgrádi út, a Blaško Rajić utca és Zentai út által
határolt terület egy része részletes szabályozási
tervének kidolgozásáról  szóló határozatban
(Szabadka Község Hiv. Lapjának 59/2004 száma)
(a továbbiakban: Határozat) a 4. szakasz után a
következő új, 4/a és 4/b szakaszokat kell beírni:

„4/a. szakasz
 A jelen Határozat 1.szakaszában szereplő

tervhez nem készül környezeti hatásfelmérésről
szóló jelentés.

4/b. szakasz
A jelen Határozat alkotórészét képezi a

Szabadkai Községi Közigazgatás épít ésügyi
szolgálatának II-02-353-08.1/2006 számú,
2006.08.02. keltezésű határozata arra
vonatkozólag, hogy a Szabadkán a Makszim
Gorkij utca, Belgrádi út, a Blaško Rajić utca és
Zentai út által határolt terület egy része részletes
szabályozási tervéhez nem készül környezeti
hatásfelmérésről szóló jelentés .

2. szakasz
Jelen határozat Szabadka Község

Hivatalos Lapjában való közzétételét követő
nyolcadik napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-011-43/2006
Kelt: 2006.09.28-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 35) pontja (az SZK
Hivatalos Közlönyének 9/2002, 33/2004 és
135/2004 száma) és Szabadk a község
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8) pontja
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának. 19/02,
59/04, 61/04, 12/05 és 12/06 száma) alapján
Szabadka Község Képviselő -testülete 2006.09.28-
án megtartott 29. ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
A PARLAGFŰ – AMBROSIA
ARTEMISIIFOLIA l. (SPP.)

VISSZASZORÍTÁSÁNAK ÉS IRTÁSÁNAK
MÓDJÁRÓL, FELTÉTELEIRŐL ÉS AZ

ARRA IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEKRŐL
SZABADKA KÖZSÉG TERÜLETÉN

1. szakasz
Jelen határozat szabályozza a parlagfű –

Ambrosia artemisiifolia l. (spp.) (a tovább iakban:
parlagfű) visszaszorításának és irtásának
feltételeit, módját és az arra irányuló
intézkedéseket és eljárásokat Szabadka község
területén.

2. szakasz
A parlagfű visszaszorítása és irtása felöleli

e növény irtását agrotechnikai intézkedésekkel,
engedélyezett vegyszerekkel és mechanikus úton
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– kaszálással és gyökérrel együtt történő
gyomlálással.

3. szakasz
A parlagfű elterjedésének megelőzésére

irányuló kötelező intézkedések:
1. az agrotechnikai intézkedések

rendszeres alkalmazása a mezőgazdasági
földterületeken és a gyomnövények engedélyezett
vegyi gyomirtókkal vagy mechanikai úton történő
irtása,

2. a közhasználatú zöldterületek
karbantartása rendszeres fűnyírással

3. az utak, vasúti pályák,
vízfolyások és csatornák menti területek kaszálása
és gyomirtó szerekkel való kezelése,

4. a dűlőutak menti területek
kapálása, kaszálása vagy gyomirtó szerekkel való
kezelése.

4. szakasz
A Szabadka – Palics 2020-ig terjedő

általános terve által megszabott belterületen belül
található közhasználatú zöldterületeken a parlag fű
irtását a kommunális vállalat végzi, a
közhasználatú zöldterületek rendezésének,
fenntartásának és védelmének programjával
összhangban.

A község területén található többi
település belterületének határain belüli
közhasználatú zöldterületeken a parlagfű irtását a
helyi közösségek szervezik meg.

5. szakasz
A természetes és jogi személyek kötelesek

a lakó- és üzletházak előtt, valamint az építési és
kataszteri telkek határain belül irtani a
parlagfüvet.

6. szakasz
A parlagfű elterjedésének megelőzését é s

rendszeres irtását az utak és vasút mentén,
valamint a vízpartok mentén az utak, a vasúti
pályák és a vízfolyások kezelésével megbízott jogi
személyek végzik.

7. szakasz
A mezőgazdasági és erdős területek,

legelők és mezők tulajdonosai, bérlői és a
használati jogokat élvező személyek kötelesek
gondoskodni a dűlőutak menti területek parlagfű -
mentesítéséről.

A parlagfű-mentesítési eljárás során
kezelt területeket a földterületek tulajdonosai és
használói kötelesek a környezetvédelmi
felügyelőnek bejelenteni.

8. szakasz
A jelen határozat alkalmazása felett a

közterület-felügyelő és a környezetvédelmi
felügyelő gyakorol felügyeletet.

9. szakasz
A felügyelet gyakorlása során a

felügyelőnek joga és kötelessége ellenőrizni, hogy
foganatosították-e a parlagfű elterjedésének
megelőzésére irányuló, a jelen határozat 3.
szakaszában leírt kötelező intézkedéseket,  illetve
hogy a parlagfűirtást a jelen határozat 4.
szakaszának 1. bekezdésében, valamint 5., 6. és 7.
szakaszában leírt módon végzik -e.

10. szakasz
A felügyelet gyakorlása során a felügyelő

az alábbiakra jogosult:
- elrendelheti a parlagfű

elterjedésének megelőzésére irányuló, a jelen
határozat 3. szakaszában leírt kötelező
intézkedések foganatosítását, megszabott
határidőn belül

- a kommunális vállalat vagy más
vállalat illetve vállalkozó révén végrehajthatja az
elrendelt parlagfű-kaszálást, a végrehajtást
szenvedő fél költségére

- kérelmet nyújthat be
szabálysértési eljárás indítására.

Amennyiben a jelen szakasz 1.
bekezdésének 2. fordulatában leírt parlagfű -
kaszálás végrehajtása során megállapítást nyer,
hogy azon a területen, melyen az intézkedést
végrehajtják a parlagfű mellett más
gyomnövények is nőnek, a parlagfű -kaszálás
magába foglalja a többi gyomnövény lekaszálását
is.

11. szakasz
A közterület-felügyelő illetve a

környezetvédelmi felügyelő végzésére tett panasz
ügyében, másodfokon a Községi tanács dönt.

A felügyelő végzése ellen emelt panasz
nem odázza el a végrehajtást.

12. szakasz
Szabálysértésért pénzbírsággal sújtható az

a személy, aki a jelen határozat 3. szakaszában, 4.
szakaszának 1. bekezdésében , valamint 5., 6. és
7. szakaszában előírtakkal ellentétesen cselekszik:

- jogi személyek 5.000,00 -től
100.000,00 dinárig terjedő bírsággal

- a jogi személy felelőse 250,00 -től
25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal

- vállalkozók 2.500,00-től 50.000,00
dinárig terjedő pénzbírsággal
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- természetes személy 250,00 -től

25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal.

13. szakasz
Jelen határozat Szabadka Község

Hivatalos Lapjában való közzétételét követő
nyolcadik napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-011-44/2006
Kelt: 2006.09.28-án
S z a b a d k a

A KKT ELNÖKE
Saša Vučinić, s.k.

A helyi önkormányzatról szóló törvény
39. szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönyének 9/2002, 57/2004 és 135/2004
száma) és Szabadka Község Alapszabálya 33.
szakaszának 1. bekezdés 1. pontja (Szabadka
Község Hivatalos Lapjának 19/2002, 59/2004,
61/2004, 12/2005 és 12/2006 száma) alapján
Szabadka Község Képviselő-testülete 2006.09.28-
án megtartott 29. ülésén meghozta

SZABADKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK

ÜGYRENDJÉT

I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz
Ez az ügyrend a Szabadkai Községi

Képviselő-testület (a továbbiakban: képviselő -
testület) szervezését és működését, valamint a
képviselők jogai és kötelességei érvényesítésének
módját szabályozza.

Amennyiben a képviselő -testület
működése során olyan kérdés merül fel, amelynek
döntéshozatali eljárását ez az ügyrend nem
szabályozza, a képviselő -testület az ilyen kérdést
külön határozattal vagy záró határozattal
szabályozhatja.

2. szakasz
A képviselő-testületet a képviselő-testület

elnöke képviseli.

3. szakasz
A képviselő-testület bélyegzője kör alakú,

és a következő szöveget tartalmazza:

„Република Србија – Аутономна Покрајина
Војводина - Скупштина општине Суботица -
Суботица
Republika Srbija - Autonomna Pokrajina
Vojvodina - Skupština općine Subotica - Subotica
Szerb Köztársaság - Vajdaság Autonóm
Tartomány - Szabadka Község Képviselő -testülete
- Szabadka”

A bélyegző közepén a Szerb Köztársaság
címere áll.

A bélyegző felirata szerb nyelven cirill
betűs írásmóddal, horvát nyelven és magyar
nyelven szerepel, e nyelvek helyesírásának
megfelelően.

4. szakasz
A képviselő-testület munkájában a szerb,

horvát és magyar nyelv és azok írásmódja
egyenrangú hivatalos használatban van.

A képviselő-testületben a Szerb
Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány és
Szabadka község zászlaja mellett kitűzik azon
nemzeti közösségek zászlóit is, melyek jelképei t
az illetékes állami szervek elfogadták és
megerősítették, és melyek a Nemzeti viszonyok
tanácsának tagjai révén képviselve vannak
Szabadka Község Képviselő -testületében.

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
MEGALAKULÁSA

1. A képviselő-testület alakuló ülésének
összehívása

5. szakasz
A képviselő-testület alakuló ülését az

előző képviselő-testület elnöke hívja össze, a
tanácsnokok megválasztását követő 20 napon
belül.

Amennyiben az előző képviselő -testület
elnöke a megszabott határidőn belül nem hívja
össze a képviselő-testület alakuló ülését, azt az
előző képviselő-testület elnökhelyettese teszi meg,
5 napon belül.

A képviselő-testület ülésén a képviselő -
testület elnökének megválasztásáig az ülésen
jelenlévő és a megbízatást vállaló legidősebb
tanácsnok elnököl. Az elnöklő tanácsnok
munkáját az előző képviselő -testület titkára segíti.

2. Az alakuló ülés napirendje
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6. szakasz

Az alakuló ülés napirendje szabály szerint
a következő:

1. a mandátumhitelesítő bizottság
tagjainak megválasztása;

2. a mandátumh itelesítő bizottság
jelentése;

3. határozathozatal a tanácsnokok
mandátumának hitelesítéséről;

4. a tanácsnokok ünnepélyes
fogadalomtétele;

5. a képviselő-testület elnökének és
elnökhelyettesének megválasztása;

6. a képviselő-testület titkárának
kinevezése;

7. a Községi Tanács megválasztása.
Az alakuló ülés napirendjére

egyéb kérdések megvitatása is kitűzhető.

3. A tanácsnokok mandátumának
hitelesítése

7. szakasz
A tanácsnokok a képviselő -testület

alakuló ülésén 3 tagú mandátumhitelesítő
bizottságot választanak.

A mandátumhitelesítő bizottságba olyan
okleveles jogászokat neveznek ki, akik nem
tanácsnokok.

A mandátumhitelesítő bizottságot a
jelenlévő tanácsnokok szavazattöbbségével
választják meg.

8. szakasz
A mandátumhitelesítő bizottság a község i

választási bizottságnak a lebonyolított  képviselő -
választásról szóló jelentése és  az egyes
tanácsnokoknak a megválasztásukról kiadott
bizonylatok alapján megállapítja, hogy az egyes
tanácsnokok megválasztásáról kiadott bizonylatok
adatai megegyeznek-e a községi választási
bizottság jelentésében szereplő adatokkal,
valamint hogy a bizonylatokat az arra
felhatalmazott szerv adta-e ki; majd erről írásos
jelentést tesz a képviselő -testület alakuló ülésén.

9. szakasz
A mandátumhitelesítő bizottság jelentése

alapján a képviselő-testület alakuló ülésének
elnöklője megállapítja, hogy a mandátumhitelesítő
bizottság jelentést tett a lebonyolított
választásokról és hogy a tanácsnokok
megválasztásáról szóló mely bizonylatok
egyeznek meg a választási bizottság jelen tésével.

A képviselő-testület a mandátumhitelesítő
bizottság jelentéséről egészében dönt.

Amennyiben a mandátumhitelesítő
bizottság jelentésében vagy valamely tanácsnok
az alakuló ülésen azt javasolja, hogy valamely
tanácsnok mandátumának hitelesítését nap olják el
vagy ne hitelesítsék,  a képviselő-testület minden
ilyen javaslatról külön szavaz.

10. szakasz
A képviselő-testület elnapolhatja egyes

tanácsnokok mandátumának hitelesítését, és
kérheti, hogy a községi választási bizottság
ellenőrizze a tanácsnok  megválasztásáról kiadott
bizonylat szabályosságát, majd erről 30 napon
belül tájékoztassa a képviselő -testületet.

Az előző bekezdésben említett mandátum
hitelesítéséről a képviselő -testület a községi
választási bizottság jelentésének benyújtása után
dönt.

11. szakasz
Azon tanácsnokok mandátumának

hitelesítése, akik mandátumukat a helyhatósági
választásokról szóló törvény 47. szakasza (a Szerb
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 33/2002,
37/2002, 42/2002, 72/2003, 100/2003 és 101/2005
száma) alapján, tanácsnoki mandátum idő előtti
megszűnése folytán szerezték, szintén a jelen
ügyrend az általános választásokon megválasztott
tanácsnokok mandátumának hitelesítésére
vonatkozó rendelkezései alapján történik.

12. szakasz
Az előző képviselő -testület

tanácsnokainak mandátuma az új tanácsnokok
mandátum-hitelesítésének napjával megszűnik.

4. Ünnepélyes fogadalomtétel

13. szakasz
Mandátumuk megerősítését követően a

tanácsnokok a jelen ügyrend 4. szakaszának 1.
bekezdésével összhangban a következő
fogadalmat teszik:

"Fogadom, hogy Szabadka Község
Képviselő-testülete tanácsnokaként jogaimat és
kötelezettségeimet az alkotmánnyal, a
törvényekkel  és Szabadka község alapszabályával
összhangban, Szabadka község minden polgára
érdekében fogom érvényesíteni, illetve
teljesíteni.".

A fogadalomtételt követően a jelenlévő
tanácsnokok aláírják a fogadalom szövegét, majd
azt csatolni kell a választási anyaghoz.

Azok a tanácsnokok, akik nem voltak
jelen a képviselő-testület alakuló ülésén, azok,
akiknek mandátumát később erő sítik meg,
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valamint azok, akik mandátumukat a helyhatósági
választásokról szóló törvény 47. szakasza (a Szerb
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 33/2002 ,
37/2002, 42/2002, 72/2003, 100/2003 és 101/2005
száma) alapján, tanácsnoki mandátum idő előtti
megszűnése folytán szerezték, mandátumuk
hitelesítését követően egyenként tesznek
fogadalmat a képviselő -testület ülésén.

III. A KÉPVISELŐ -TESTÜLET
ELNÖKÉNEK ÉS
ELNÖKHELYETTESÉNEK
MEGVÁLASZTÁSA, VALAMINT
TITKÁRÁNAK KINEVEZÉSE

1. A képviselő-testület elnöke

14. szakasz
A képviselő-testület a tanácsnokok

köréből választ elnököt titkos szavazással, négy
éves megbízatási időre.

A képviselő-testület elnökének jogait és
kötelességeit az alkotmány, a törvények és
Szabadka község alapszabálya szabályozzák. Az
elnök képviseli a képviselő-testületet, összehívja a
képviselő-testület üléseit és azokon elnököl,
megszervezi a képviselő -testület munkáját,
gondoskodik a képviselő -testület határozatainak
és egyéb rendelkezéseinek végrehajtásáról, aláírja
a képviselő-testület által meghozott
rendelkezéseket, gondoskodik a munka
nyilvánosságáról, továbbá egyéb teendőket lát el a
képviselő-testület megbízásából és annak
meghatalmazásával.

15. szakasz
A képviselő-testület elnöki tisztségére

legkevesebb 10 tanácsnok állíthat jel öltet.
Egy tanácsnok csak egy jelölt állításában

vehet részt.
A jelölésnek tartalmaznia kell: a jelölt

vezeték- és utónevét, rövid életrajzát,
párthovatartozását és a jelölés indoklását, az őt
jelölő tanácsnokok vezeték - és utónevét, aláírását,
valamint a jelölt írásbeli beleegyezését.

16. szakasz
A képviselő-testület elnöki tisztségére

vonatkozó jelölést az elnöklőhöz írásban kell
benyújtani.

Az elnöklő a képviselő -testület elnöki
tisztségére vonatkozó jelöléseket továbbítja a
tanácsnokokhoz.

17. szakasz
A képviselő-testületi elnökjelöltekről vitát

kell nyitni.

18. szakasz
Ha a képviselők több jelöltet állítottak a

képviselő-testületi elnöki tisztségre, az elnöklő a
vita befejeztével a jelöltek vezetéknevének
kezdőbetűje alapján, az ábécé szerinti  sorrendben
megállapítja a képviselő -testületi elnökjelöltek
jegyzékét.

Az elnököt titkos szavazással,
szavazólapok útján választják meg.

19. szakasz
Az elnökválasztási eljárást a

szavazatszedő bizottság bonyolítja le, melyben
helyet kapnak: az elnöklő  tanácsnok, a jelölteket
állító minden tanácsnoki csoport egy -egy
képviselője, továbbá valamelyik jelöltállító
csoporthoz csatlakozó, tíznél több tagot számláló
tanácsnoki csoportok egy-egy képviselője. A
szavazatszedő bizottság legkevesebb három tagból
áll.

Amennyiben a szavazatszedő bizottságba
az előző bekezdés alapján csak két tagot
javasoltak, a harmadikat a képviselő -testület
választja.

Minden jelölt neve elé sorszám kerül.

20. szakasz
A tanácsnok oly módon szavaz, hogy

bekarikázza a kívánt jelölt neve előtt álló
sorszámot.

A szavazólapon szereplő jelöltek közül
csak egyre lehet szavazni.

Érvénytelennek számít: a kitöltetlen
szavazólap, az olvashatatlanul, vagyis az oly
módon kitöltött szavazólap, amelyről nem
állapítható meg bizonyosan, hogy a tan ácsnok
melyik jelöltre szavazott, ezenkívül az a
szavazólap, amelyen egynél több jelölt sorszámát
karikázták be, csakúgy mint az, amelyet üresen
adtak át vagy amelyhez valamely más nevet írtak
hozzá.

21. szakasz
A szavazást az elnöklő felszólítására kell

megkezdeni, aki a megválasztott tanácsnokok
névsora alapján kiosztja a szavazólapokat. A
szavazólapok számának egyeznie kell a
tanácsnokok összlétszámával. A szavazólapok
átvételét a tanácsnokok névsorába be kell
jegyezni, majd ezt követően megkezdődik a
szavazás.
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22. szakasz

A szavazást a titkosság biztosítása mellett
a képviselő-testület üléstermének szavazásra
kijelölt helyén kell lebonyolítani.

23. szakasz
A szavazatszedő bizottság, miután

megállapította, hogy minden tanácsnok
lehetőséget kapott a szavazásra, lezárja a
szavazást.

A szavazás eredményét a képviselő -
testületi tanácsnokok választására előírt eljárás
szerint kell megállapítani.

A szavazás eredményét a szavazatszedő
bizottság állapítja meg.

24. szakasz
A képviselő-testület elnökévé az a  jelölt

lesz megválasztva, aki az összes tanácsnok több
mint felének szavazatát megkapta.

Ha a tanácsnokok több jelöltet állítottak,
és közülük egyik sem kapta meg a szükséges
szavazattöbbséget, a választási eljárást meg kell
ismételni az a két jelölt között, kik a legtöbb
szavazatot kapták.

Ha a képviselő-testület elnökét ekkor sem
sikerül megválasztani, a választási eljárást új
jelöltek állításával meg kell ismételni.

A választási eljárást új jelöltek állításával
abban az esetben is meg kell ismételni, ha a
jelölőlistán egy jelölt szerepelt , és az nem kapta
meg a minősített többség szavazatát, és abban az
esetben is, ha a jelöltlistán szereplő két jelölt
közül egyik sem kapta meg a szükséges
szavazattöbbséget.

25. szakasz
A képviselő-testület elnöke az

elnökválasztás eredményének kihirdetés ét
követően lép tisztségbe.

A tanácsnokok előtt a képviselő -testület
elnöke az alábbi fogadalmat teszi: "Fogadom,
hogy a Szabadkai Községi Képviselő -testület
elnökének jogait és kötelezettségeit az
alkotmánnyal, a törvényekkel és Szabadka község
alapszabályával összhangban Szabadka község
minden polgára érdekében fogom érvényesíteni
illetve teljesíteni."

26. szakasz
A fogadalomtételt követően a képviselő -

testület elnöke átveszi az ülés vezetését.
Ha a képviselő-testület megválasztott

elnöke nincs jelen az alakuló ülésen, az ülésen
elnöklő képviselő folytatja az ülés vezetését a

képviselő-testület elnökhelyettesének
megválasztásáig.

27. szakasz
A képviselő-testület elnökének jogai és

kötelezettségei a képviselő -testület működésével
kapcsolatban a következők:

1. megnyitja és berekeszti az ülést,
szünetet rendel el,
2. megállapítja és figyelemmel kíséri a
képviselő-testület határozatképességét,
3. javasolja az ülés napirendjét,
4. irányítja az ülés menetét és szót ad a
tanácsnokoknak,
5. felügyel a rendre,
6. felfüggeszti az ülést,
7. javasolja a felszólalások időtartamának
korlátozását,
8. javasolja napirendre tűzött ügyek
elnapolását,
9. szavazásra bocsátja a javaslatokat,
10. megállapítja a szavazás eredményét.
11. felügyeli a képviselő -testület

határozatainak és egyéb okiratainak végrehajtását.

28. szakasz
A képviselő-testület elnökének tisztsége

lemondással vagy felmentéssel, illetve tanácsnoki
mandátumának megszűnésével szűnik meg idő
előtt.

Lemondás esetén a képviselő -testület
elnökének tisztsége annak az ülésnek a napján
szűnik meg, amelyen a lemondást benyújtották,
illetve a képviselő-testület első soron következő
ülésén, ha a lemondást két ülés közt nyújtották be.

A képviselő-testület a képviselő-testületi
elnököt tisztsége alól idő előtt a képviselő-testület
elnökének megválasztására előirányzott eljárással
mentheti fel.

A felmentésre vonatkozó javaslatot
írásban kell felterjeszteni és meg kell indokolni.

A képviselő-testület a döntést titkos
szavazás útján hozza meg, a tanácsnokok teljes
létszámának szavazattöbbségével.

Ha a képviselő-testület lemond
tisztségéről vagy tanácsnoki mandátuma
megszűnik, a képviselő -testelt záradékot hoz,
mellyel elfogadja az elnök lemondását vagy
megállapítja, hogy tisztsége a tanácsnoki
mandátumának megszűnése  folytán megszűnik.

29. szakasz
A képviselő-testület elnöke és

elnökhelyettesei munkájukért a képviselő -
testületnek tartoznak felelősséggel.
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2. A képviselő-testület elnökhelyettesei

 30. szakasz
A képviselő-testület elnökének helyettesei

vannak, kik őt távollétében, akadályozottsága
esetén, vagy külön meghatalmazás alapján
helyettesítik.

A képviselő-testület elnökhelyetteseit a
tanácsnokok köréből választják, négy évre.

A képviselő-testület elnökhelyetteseinek
megválasztása és tisztségük megszűnése esetén a
jelen szabályzatnak azon rendelkezéseit kell
alkalmazni, melyek a képviselő -testület elnökének
megválasztását és tisztségének megszűnését
szabályozzák

3. A képviselő-testület titkára

31. szakasz
A képviselő-testület titkárának tisztségére

a képviselő-testület elnöke állít jelöltet. A
képviselő-testület titkárát négy évre nevezik ki, és
ismételten is kinevezhető.

A képviselő-testület titkárává olyan
személy nevezhető ki, aki felsőfokú jogi
végzettséggel, közigazgatási szakvizsgával  és
legalább három év munkatapasztalattal
rendelkezik.

A jelölésnek tartalmaznia kell: a jelölt
vezeték- és utónevét, életrajzát, a jelölés
indoklását és a jelölt írásbeli beleegyezését.

A képviselő-testület titkárának jelöléséről
vitát kell nyitni.

A döntést a képviselő-testület titkos
szavazással hozza meg, a jelenlévő tanácsnokok
szavazattöbbségével.

32. szakasz
A képviselő-testület titkárának tisztsége

idő előtt is megszűnhet: lemondással vagy
fölmentéssel.

A képviselő-testület titkárának lemondása
esetén a képviselő-testület záradékot hoz, amellyel
elfogadja a titkár lemondását.

A lemondásról a képviselő -testület nem
folytat vitát

A képviselő-testület a titkárt a képviselő -
testület elnökének javaslatára a megbízatási idő
letelte előtt is felmentheti  tisztségéből.

A felmentésre vonatkozó javaslatot
írásban kell felterjeszteni és meg kell indokolni.

A képviselő-testület titkárának
felmentésére vonatkozó javaslatról vitát kell
nyitni.

A képviselő-testület titkos szavazással
dönt, a jelenlévő tanácsnokok
szavazattöbbségével.

A képviselő-testület titkárának lemondása
esetén a képviselő-testület a lemondást azon az
ülésen fogadja el, amelyen a lemondást
benyújtották, illetve a képviselő -testület első
soron következő ülésén, ha a lemondást két ülés
közt nyújtották be.

33. szakasz
A képviselő-testület titkára gondoskodik a

képviselő-testületi és munkatestületi ülések
összehívásával és megtartásával kapcsolatos
szakteendők ellátásáról és irányítja a
működésükkel kapcsolatos adminisztratív
teendőket. Gondoskodik a tanácsnokok jogainak
érvényesítéséről és a képviselő -testület
munkájának nyilvánosságáról, aláírja az okiratok
másodpéldányait, és egyéb teendőket lát el a
képviselő-testület és a képviselő -testület
elnökének megbízásából.

A képviselő-testület titkára gondoskodik a
képviselő-testület által meghozandó, előterjesztett
okiratok törvényességéről és erről értesíti a
képviselő-testületet, kivéve azokat az okiratokat,
melyeket a polgármester terjesztett elő.

IV. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEI

34. szakasz
A képviselő-testület ülése lehet rendes,

rendkívüli és ünnepi.

35. szakasz

Rendkívüli ülésre abban az esetben kerül
sor, ha a képviselő-testületnek valamilyen ügyben
sürgősen kell döntenie, határozatot vagy más
rendelkezést hoznia.

A rendkívüli ülést a képviselő-testület
elnöke hívja össze, saját kezdeményezésére vagy
a polgármester illetve a képviselő -testület
tanácsnokai egy harmadának indítványára.

A jelen ügyrendnek az ülésekre szóló
meghívók kézbesítési határidejére vonatkozó
rendelkezései a képviselő-testület rendkívüli
üléseire szóló meghívókra nem vonatkoznak.

A képviselő-testület rendkívüli ülése a
rendkívüli ülés indítványozója által előterjesztett,
előre meghatározott napirend szerint folyik.

A rendkívüli ülés egyszer már elfogadott
napirendje nem egészíthető ki azzal, hogy az
okirat előterjesztőjének a határozatjavaslatot vagy
egyéb általános okirat javaslatát egészen a
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képviselő-testületi ülésen folytatott vita
befejezéséig jogában áll visszavonni.
A jelen ügyrend azon rendelkezései, melyek  az
ülésen folyó munkát szabályozzák az ülés
megnyitásától annak berekesztéséig, a képviselő -
testület rendkívüli ülésére is alkalmazandók,
kivéve a jelen ügyrend 133. szakaszában
meghatározott jogokat.

36. szakasz
A képviselő-testület szeptember elsején,

ünnepi ülés keretében emlékezik meg a község
napjáról.

Szabadka község díszpolgári címének és
PRO URBE elismerésének átadására az ünnepi
ülés keretében kerül sor.

A tanácsnokok és az ünnepi ülés
résztvevői alkalmi meghívókat kapnak.

Az ünnepi ülés menetére a jelen ügyrend
és a Szabadka Község Képviselő -testülete
tanácsnokainak és munkatestületi tagjainak
járandóságairól szóló határozat rendelkezései nem
vonatkoznak.

V. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BELSŐ
SZERVEZÉSE

1. Képviselőcsoportok

37. szakasz
A képviselő-testületben

képviselőcsoportok alakulnak.
Képviselőcsoportot legkevesebb három

tanácsnok alakíthat, függetlenül attól, hogy tagjai -
e valamely pártnak illetve politikai szervezetnek,
vagy állampolgári csoport jelöltjeként lett
megválasztva.

A képviselőcsoport bejegyzett politikai
párt nevét is viselheti, de új képviselőcsoport
alakítása esetén az elnevezést megkülönböztető
jelzéssel kell kiegészíteni.

38. szakasz
A képviselőcsoport akkor tekintendő

megalakultnak, ha a képviselő -testület elnökének
írásban átnyújtották a csoport tagjainak minden
egyes tag által aláírt névsorát, és a névsorban
kötelezően feltüntetik, hogy ki a képviselőcsoport
elnöke.

A tanácsnok csak egy
képviselőcsoportnak lehet tagja.

Amennyiben valamely tanácsnok neve és
aláírása két képviselőcsoport névsorában is
szerepel, úgy tekintendő, hogy az illető tanácsnok
egyik csoportnak sem tagja.

A képviselőcsoport összetételének
megváltozásáról a képviselőcsoport elnöke a
tanácsnok írásos kilépési nyilatkozatát mellékelve
értesíti a képviselő-testület elnökét.

39. szakasz
A képviselőcsoport a jelen ügyrenddel

szabályozott módon vesz részt a képviselő -testület
munkájában.

A képviselőcsoport elnöke révén
javasolhatja egyes kérdések napirendre tűzését a
képviselő-testület vagy munkate stületeinek
ülésére, módosító javaslatokat nyújthat be a
határozatok és egyéb okiratok javaslatára és a
jelen ügyrendben meghatározott egyéb teendőket
láthat el.

2. Tanácsok és bizottságok

40. szakasz
A képviselő-testület hatáskörébe tartozó

kérdések megvitatására és tárgyalására állandó és
időleges tanácsok és bizottságok alakulnak.

41. szakasz
Az időleges tanácsokat és bizottságokat a

képviselő-testület meghatározott feladatok
ellátására alakítja. Az időleges tanácsok és
bizottságok a rájuk bízott feladatok elvégzését
követően megszűnnek. Az időleges tanács illetve
bizottság tagjainak számát illetve feladatait az
annak megalakításáról szóló határozat
szabályozza.

Munkájuk befejeztével és felmentésüket
megelőzően a tanácsok illetve bizottságok
jelentést tesznek munkájukról.

42. szakasz
A képviselő-testület tanácsainak és

bizottságainak tagjait, elnökeit és
elnökhelyetteseit a képviselő -testület elnöke a
képviselőcsoportok létszámának arányában a
képviselőcsoportok elnökeivel egyeztetve jelöli.

Egy tanácsnok legfeljebb két állandó
képviselő-testületi tanácsnak vagy bizottságnak
lehet tagja.

A képviselő-testületi tanácsok és
bizottságok tagjelöltjeinek listájáról folytatott vita
befejeztével a képviselő -testület a lista egészéről,
nyílt szavazással dönt.

3. A tanácsok és bizottságok ülései

43. szakasz
A tanács illetve bizottság ülését a tanács

illetve bizottság elnöke hívja össze saját
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kezdeményezésére, illetve az elnök távollétében
az elnökhelyettes köteles azt összehívni.

A tanács illetve bizottság elnöke a tanács
vagy bizottság legalább három tagjának vagy a
képviselő-testület elnökének kérésére is köteles
összehívni az ülést.

A tanács illetve bizottság elnöke a tanács
vagy bizottság ülését a képviselő -testület
elnökének előzetes jóváhagyásáv al hívja össze.

A tanács illetve bizottság ülésén a
munkatestületi tagok több mint felének jelen kell
lennie, döntések a jelenlevő munkatestületi tagok
többségének szavazatával hozhatók.

A munkatestületi ülés napjáról
valamennyi munkatestületi tagot legal ább három
nappal a munkatestületi ülés megtartása előtt
értesíteni kell. Az ülés meghívója kivételesen
ennél rövidebb időn belül is kézbesíthető, de ez
esetben a sürgősséget meg kell indokolni.

44. szakasz
Ha a tanács illetve bizottság tagja

háromnál több alkalommal marad igazolatlanul
távol az ülésről, a munkatestület elnöke
javasolhatja a képviselő -testületnek, hogy az
érvényes ügyrend értelmében ugyanabból a
képviselőcsoportból válasszon másik tagot.

A távolmaradás igazoltságát a tanács
illetve bizottság mérlegeli.

45. szakasz
A tanács illetve bizottság ülésén jelen

lehet, és döntéshozatali jog nélkül részt vehet a
munkában a képviselő-testület titkára is.

A tanács illetve bizottság munkájában
részt vesznek: a község polgármestere, a községi
tanács tagjai, a községi közigazgatás vezetője,
valamint a polgármester meghatalmazott
képviselői és megbízottai, amennyiben a tanács
illetve bizottság ülésén olyan javaslatok kerülnek
megvitatásra, amely hatáskörükbe tartozik.
Meghívás alapján az ülésen részt ve hetnek
szakértők és tudományos munkások is. A jelen
bekezdésben felsorolt személyek a tanácsban
illetve bizottságban nem rendelkeznek
döntéshozatali joggal.

A hatókörébe tartozó teendők végzéséhez
a tanács illetve bizottság a közigazgatási
szervektől a munkatestület működéséhez fontos
adatokat és információkat kérhet.

A községi közigazgatás a kért adatokat a
legrövidebb időn belül, sürgősség esetén pedig a
megjelölt határidőn belül köteles megküldeni a
tanácsnak illetve bizottságnak.

46. szakasz
A tanács illetve bizottság megvitatja a

képviselő-testület soron következő ülésének
napirend-javaslatában szereplő
határozatjavaslatokat és egyéb okiratok
javaslatait, és véleményt nyilvánít arról, hogy
azokat megfelelőnek tartja -e a meghozatalra vagy
sem.

Ha a tanács illetve a bizottság úgy véli,
hogy az okirat-javasalt meghozható, annak egyes
részeire módosító indítványokat nyújthat be.

A tanács illetve bizottság kötelezően
megvitatja a felhatalmazott előterjesztők által
felterjesztett határozatjavaslatokra és eg yéb
okirat-javaslatokra határidőn belül beérkezett
módosító indítványokat, és arról véleményt
nyilvánít.

A tanács illetve bizottság tagja
különvéleményének is hangot adhat a
munkatestületi üléseken, és jogában áll
különvéleményét a képviselő -testület ülésén
maximum 3 perces időtartamban megindokolni.

47. szakasz
A tanács illetve bizottság üléséről

jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetése a
képviselő-testületi ügyek és polgármesteri kabinet
szolgálatának a feladata

A tanácsok illetve bizottságok működ ését
részletesen külön ügyrend szabályozza

4. Állandó tanácsok és bizottságok

48. szakasz
A képviselő-testület állandó

munkatestületei:
1. Költségvetési és pénzügyi tanács
2. Városrendezési, lakásügyi,

közszolgáltatási és
környezetvédelmi tanács

3. Társadalmi tevékenységek
fejlesztésével megbízott tanács

4. Mezőgazdasági tanács
5. Falufejlesztési tanács
6. A gazdaság, kisipar, és

magánvállalkozások fejlesztésével
megbízott tanács

7. Városfejlesztési tanács
8. Az alapszabályzati kérdéseket,

szervezést és a képviselő -testületi
iratszabályokat figyelemmel kísérő
bizottság

9. Káderügyi, közigazgatási és
munkaviszonyi bizottság

10. Mandátumügyi és mentelmi bizottság
11. Felterjesztési és panaszügyi bizottság
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12. Községi választási bizottság
13. Tájékoztatási bizottság.

49. szakasz
Az állandó tanácsok illetve bizottságok

elnökből, elnökhelyettesből és öt tagból állnak,
kiket négy évre választanak, kivételt a Községi
választási bizottság képez, amely az el nökből és
nyolc tagból áll, kiknek helyetteseik is vannak.

A tanács illetve bizottság elnökét és
elnökhelyettesét a tanácsnokok köréből választják,
kivéve a Községi választási bizottságot, melynek
tagjai nem lehetnek tanácsnokok.

A tanácsok illetve bizot tságok tagjait a
tanácsnokok és az adott szakterület kiemelkedő
szakértői köréből választják.

A Mandátumügyi és mentelmi bizottság
tagjai csak a tanácsnokok köréből választhatók.

50. szakasz
A költségvetési és pénzügyi tanács

megvitatja a községi költ ségvetésről szóló
határozatjavaslatokat, a költségvetés
végrehajtásához kapcsolódó határozatjavaslatokat,
valamint a költségvetési bevételekkel való
rendelkezésről és kiadásokról szóló határozatok
javaslatát, melyeket a képviselő -testület hoz meg.

51. szakasz
A Városrendezési, lakásügyi,

közszolgáltatási és környezetvédelmi tanács
határozatok, egyéb általános rendelkezések
javaslatát, valamint egyéb kérdéseket vitat meg a
városrendezés, a lakásügyi és közszolgáltatási
tevékenységek, a telekrendezés és te lekhasználat,
az üzlethelyiségek és a környezetvédelem
területén.

52. szakasz
A Társadalmi tevékenységek

fejlesztésével megbízott tanács határozatok, egyéb
általános rendelkezések javaslatát és egyéb
kérdéseket vitat meg a következő szakterületeken:
közoktatás, művelődés, testnevelés, szociális
védelem, egészségügy, tájékoztatás és társadalmi
gyermekgondozás.

53. szakasz
A Mezőgazdasági tanács határozatok,

egyéb általános rendelkezések javaslatát és egyéb
kérdéseket vitat meg a következő szakterületeken:
mezőgazdaság, állattenyésztés, állategészségügy,
vízgazdálkodás, földterületek hasznosítása és
fejlesztése, vadgazdaság és egyéb területek.

54. szakasz
A Falufejlesztési tanács megvitatja a

falufejlesztés szempontjából fontos szerepet játszó
olyan kérdéseket, mint: a közszolgáltatási,
gazdasági, szociális, egészségügyi, közoktatási és
egyéb tevékenységek szervezése és fejlesztése,
valamint a mezőgazdasági termelés szervezése és
a falusi életkörülmények javítása .

55. szakasz
A gazdaság, kisipar, és

magánvállalkozások fejlesztésével megbízott
tanács megvitatja a gazdaság, kisipar és
magánvállalkozások szervezésében és
fejlesztésében szerepet játszó
határozatjavaslatokat, a foglalkoztatással
kapcsolatos problémákat, a káderkérdést és az
üzlethelyiségek biztosítását, valamint egyéb
kérdéseket vitat meg.

56. szakasz
A Városfejlesztési tanács megvitatja a

közszolgáltatási, gazdasági, szociális,
egészségügyi, közoktatási és egyéb tevékenységek
szervezésével és fejlesztésével kapcsolatos
kérdéseket, melyek a város életében,
fejlesztésében és a városi életkörülmények
javításában jelentőséggel bírnak.

57. szakasz
Az alapszabályzati kérdéseket, szervezést

és a képviselő-testületi iratszabályokat
figyelemmel kísérő bizottság megvitatja és
elkészíti a alapszabály javaslatát, illetve annak
módosítását és kiegészítését a képviselő -testület
határozata alapján, a képviselő -testületi ügyrend
javaslatát és annak módosítására és kiegészítésére
vonatkozó javaslatokat,  megvitatja a község
polgármestere és más meghatalmazott
előterjesztők által a képviselő -testület elé
terjesztett rendelkezések javaslatát, és elkészíti a
képviselő-testületi általános rendelkezések
egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

58. szakasz
A Káderügyi, közigazgatási és

munkaviszonyi bizottság megvitatja a képviselő -
testület tagjainak a törvényben és községi
jogszabályokban meghatározott szervekbe való
megválasztására, kinevezésére és delegálására tett
javaslatokat.

Első fokon dönt a képviselő -testület által
választott vagy kinevezett személyek munkából
eredő jogairól és kötelességeiről, a képviselő -
testületnek javaslatot tesz és véleményezi az adott
személyek kinevezésével, megválasztásával és
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felmentésével kapcsolatos eljárás
lebonyolításához szükséges feltételek meglétét.

Dönt a képviselő -testületi tagok
költségeinek megtérítésével és keresetével
kapcsolatos kérdésekben, valamint a képviselő -
testületi tagokat, a képviselő -testületi
munkatestületekbe választott és kinevezett
személyeket, illetve az adot t testületek
munkájában részt vállaló személyeket megillető
díjazásról.

59. szakasz
A mandátumügyi és mentelmi bizottság

megvitatja a tanácsnokok mandátumával és
mentelmi jogával kapcsolatos kérdéseket, olyan
rendelkezéseket készít elő, amelyek szabályozz ák
a tanácsnokok jogainak és kötelezettségeinek
érvényesítésével kapcsolatos kérdéseket,
megvitatja egyes képviselők mandátuma
megszűnésének okait, záradékot hoz a tanácsnok
havi tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a
alapszabályban és a jelen ügyrend ben
megállapított egyéb teendőket végez.

60. szakasz
A Felterjesztési és panaszügyi bizottság

megvitatja a képviselő -testülethez intézett
felterjesztéseket és panaszokat, a képviselő -
testületnek és az illetékes szerveknek javaslatot
tesz az ezekben foglalt kérdések megoldását
szolgáló intézkedések foganatosítására, majd erről
tájékoztatja a felterjesztés illetve panasz
beterjesztőjét.

A bizottság a felterjesztésekkel és
panaszokkal kapcsolatos meglátásairól évente
legalább egyszer jelentést tesz a képvise lő-
testületnek.

61. szakasz
A Községi választási bizottság:

1. gondoskodik a képviselő - és
polgármesteri választások
lebonyolításának törvényességéről,

2. meghatározza a szavazóhelyeket,
különösen ügyelve a választóknak az
egyes szavazóhelyek közötti egyenlet es
elosztására és hogy a szavazóhelyeknek a
választók számára elérhetők legyenek

3. kijelöli a szavazatszedő bizottságokat és
kinevezi azok tagjait

4. utasításokkal látja el a szavazatszedő
bizottságokat a választási eljárás
lebonyolítása tekintetében,

5. előírja a formanyomtatványokat és
megszervezi a választás műszaki
előkészületeit,

6. megállapítja, hogy a tanácsnokok
választási listáját, illetve a polgármesteri
jelöltlistát a választási előírásokkal
összhangban állították-e össze és
nyújtották-e be,

7. kihirdeti a választási, illetve jelöltlistát
8. a szavazóhelyek számára megállapítja a

szavazólapok külalakját, formáját és
számát, és jegyzőkönyvileg átadja őket a
szavazatszedő bizottságoknak,

9. megállapítja és közzéteszi a teljes
választási eredményt,

10. jelentést tesz a községi képviselő-
testületnek a választás lebonyolításáról,

11. közvetlenül a választás befejezését
követően a statisztikai ügyekben illetékes
köztársasági szervnek megküldi a
választás lebonyolítására és eredményére
vonatkozó adatokat,

12. a választási előírásokban megállapított
egyéb teendőket végez.
A Községi Választási bizottságnak van

titkára, kit a képviselő -testület nevez ki. A
Községi választási bizottság titkára szavazati jog
nélkül vesz részt a bizottság munkájában. A
Községi választási bizottság titkárána k van
helyettese.

62. szakasz
A tájékoztatási bizottság:

1. figyelemmel kíséri és megvitatja a
képviselő-testület által alapított és általa
résztámogatásban részesített tömegtájékoztatási
eszközök programorientációjának és
szerkesztéspolitikájának az al apító okiratokkal
való összehangoltságát és a tájékoztatás
tárgyilagosságát;

2. intézkedéseket javasol a tájékoztatás
tárgyilagosabbá tétele érdekében.

5. Tényfeltáró bizottság

63. szakasz
A tényfeltáró bizottságok a képviselő -

testület, annak szervei és az általa alapított
közvállalatok hatáskörébe tartozó egyes kérdések
megvitatására alakulnak.

A tényfeltáró bizottság megalakítására
vonatkozó írásos javaslatot benyújthatja a
képviselő-testület elnöke, a község polgármestere
vagy a képviselő testület tan ácsnokainak 20 fős
csoportja.

A javaslatnak tartalmaznia kell a
tényfeltáró bizottság feladatait és összetételét.

A tényfeltáró bizottság tagjainak
összetétele arányos kell legyen a
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képviselőcsoportok létszámával, kivéve azokat a
képviselőcsoportokat, melyek nem kívánják
képviseltetni magukat a tényfeltáró bizottságban.

A javaslatról vitát kell nyitni.
A bizottságnak jogában áll az állami

szervektől és szervezetektől adatokat, okmányokat
és tájékoztatásokat kérni, továbbá egyénektől
szükséges nyilatkozatot kérhet.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a
tényfeltáró bizottság tagja valamilyen
kapcsolatban áll a bizottság által megvitatandó
kérdéssel, a képviselő-testület az adott személyt
felmenti a tényfeltáró bizottságban betöltött
tagsága alól, aki ebben az esetben nyilatkozatot
adhat.

Az elvégzett munka után a tényfeltáró
bizottság a javasolt intézkedésekkel együtt
jelentést tesz a képviselő -testületnek.

A tényfeltáró bizottság működése azzal a
nappal szűnik meg, melyen jelentését a képviselő -
testületi ülésen elfogadták.

A jelen ügyrendnek a tanácsok és
bizottságok működésére vonatkozó rendelkezései
a tényfeltáró bizottság működésére is
vonatkoznak, amennyiben e fejezet rendelkezései
másként nem rendelkeznek.

VI.  A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
MŰKÖDÉSE

1. Az ülés összehívása

64. szakasz
A képviselő-testületi ülés előkészítéséről a

képviselő-testület titkára gondoskodik, a
képviselő-testület elnökének meghagyásával.

A képviselő-testület napirend-javaslatába
a képviselő-testület elnöke fölveszi azokat a
határozatjavaslatokat illetve egyéb okiratok
javaslatait, amelyeket a község polgármesterétől,
a tanácsnokoktól vagy képviselőcsoportoktól
kapott, valamint az olyan képviselő -testületi
hatáskörbe tartozó kérdéseket, amelyeket
állampolgári gyűlés megtárgyalt,  vagy melyeket
polgári kezdeményezés útján terjesztettek a
képviselő-testület elé.

65. szakasz
Az ülés összehívását megelőzően a

képviselő-testület elnöke összehívja az egyeztető
tanács ülését.

Az egyeztető tanácsot a képviselő -testület
elnöke és elnökhelyettesei, a község
polgármestere és polgármester -helyettese és a
képviselőcsoportok elnökei képezik.

A tanács munkájában döntéshozatali jog
nélkül részt vehet a képviselő -testület titkára és a
községi közigazgatás vezetője is.

A tanács elnöki tisztjét a  képviselő-
testület elnöke tölti be, s ő vezeti a tanács üléseit.

66. szakasz
A tanács ajánlást ad arról, hogy a

képviselő-testület napirendjére javasolt kérdések
megfelelően elő vannak -e készítve a képviselő -
testület ülésén való érdemi tárgyalásra.

67. szakasz
A képviselő-testület üléseit szükség

szerint, de legalább háromhavonta egyszer meg
kell tartani.

Az ülést a képviselő-testület elnöke hívja
össze.

A községi képviselő-testület elnöke – a
követelés benyújtásától számított 10 napon belül –
köteles összehívni az ülést, ha ezt a tanácsnokok
teljes létszámának legalább egy harmada, vagy a
község polgármestere írásban kéri, és az ülést a
követelés benyújtásától számított 20 napon belül
meg kell tartani..

Ha a képviselő-testület elnöke 20 napon
belül nem hívja össze az ülést, azt összehívhatja
az aláírók között első helyen szereplő tanácsnok,
illetve a község polgármestere, a jelen ügyrend
68. szakaszában és 69. szakaszának 1.
bekezdésében meghatározott módon

68. szakasz
A képviselő-testületi üléseket írásos úton

kell összehívni.
A meghívónak tartalmaznia kell az ülés

megtartásának helyét és időpontját.
A képviselő-testületi ülésekre szóló

meghívóknak és egyéb okiratoknak a képviselők
részére történt kézbesítéséről nyilvántartást kell
vezetni.

A képviselő-testületi ülésekre szóló
meghívót a tanácsnokoknak legkésőbb öt nappal
az ülés megtartása előtt kézbesíteni kell.

A meghívó kivételesen – indokolt
esetben, vagy rendkívüli ülés esetén – rövidebb
időn belül is kézbesíthető, de az esetben ezt külön
meg kell indokolni.

69. szakasz
A képviselőknek a képviselő -testületi

ülésre szóló meghívóval együtt kézbesíteni kell a
napirendi javaslatot, az előterjesztések szövegét és
indoklását, valamint a napirendre javasolt ügyekre
vonatkozó más dokumentumokat.
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A teljes ülésanyagot az összehívott ülés

előtt öt nappal a nyilvánosság számára
hozzáférhetővé kell tenni a képviselő -testület
titkáránál és Szabadka Község hivatalos
honlapján.

70. szakasz
A napirend javaslatát a képviselő -testület

elnöke állítja össze a meghatalmazott
előterjesztők javaslatai alapján.

A képviselő-testület elnöke megtagadhatja
azon határozatjavaslatok illetve egyéb okiratok
javaslatának felvételét a napirend -javaslatba,
melyekről úgy véli, hogy nincsenek kellően
előkészítve az ülésen való érdemi tárgyalásra.
Ebben az esetben a képviselő -testület elnöke
ismerteti az előterjesztővel azokat az okokat,
amelyek miatt megtagadta az előterjesztés
fölvételét a napirendi javaslatba.

2. Az ülés menete

71. szakasz
A képviselő-testület ülésén a képviselő-

testület elnöke, az elnök távollétében pedig a
képviselő-testület egyik elnökhelyettese elnököl.

Az elnökhelyettes akadályozottsága
esetén az ülést a jelenlévő legidősebb tanácsnok
nyitja meg és vezeti.

72. szakasz
A képviselő-testület elnöke megnyitja az

ülést és megállapítja, hogy a képviselő -testület
határozatképes-e.

A képviselő-testület határozatképes, ha a
képviselő-testületi ülésen a tanácsnokok teljes
létszámának több mint a fele jelen van.

A határozatképességet az elektronikus
szavazórendszer segítségével állapítják meg olyan
módon, hogy minden tanácsnok köteles a
rendszerbe bejelentkezni, vagyis az ülésterembe
lépvén átvenni és bekapcsolni a
szavazókészüléket.

Ha az elektronikus szavazórendszer nem
működik, a képviselő-testület elnöke erről értesíti
a tanácsnokokat, s ebben az esetben a képviselő -
testület határozatképességét a tanácsnokok
megszámlálásával állapítják meg.

Ha a képviselő-testület elnökében vagy
valamelyik tanácsnokban a tanácsnokok
megszámolásával megállapított határoza tképesség
fennállásával kapcsolatban kétely merülne föl,
kérheti a határozatképesség névsorolvasással
történő megállapítását, amiről a képviselő -testület
vita nélkül dönt.

Amennyiben az ülés megnyitásakor
megállapítást nyer, hogy a képviselő -testület nem
határozatképes, a képviselő -testület elnöke
elnapolja az ülést.

73. szakasz
A képviselő-testület ülésén a

tanácsnokokon kívül részt vesznek a község
polgármestere és polgármester -helyettese, a
községi tanács tagjai,  valamint más
meghatalmazott előterjesz tők.

A képviselő-testület munkájában részt
vehetnek a polgármester megbízottai, más
előterjesztők, és a képviselő -testület elnöke által
meghívott más személyek.

A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében
felsorolt személyek a képviselő -testületi ülésen
szavazati jog nélkül vesznek részt.

74. szakasz
A képviselő-testület munkájáról

jegyzőkönyv készül.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a

főbb adatokat az ülésen folyó munkáról,
különösen a megvitatásra került javaslatokról és
az ülésen elfogadott rendelkezésekr ől.

Jegyzőkönyvbe kell venni az egyes
kérdések kapcsán lebonyolított szavazás
eredményét.

Jegyzőkönyvbe kell venni a jelen ügyrend
93. szakaszának 2. bekezdésében szereplő kirótt
intézkedésekre vonatkozó adatokat.

A tanács illetve bizottsági ülésen
különvéleményt megfogalmazott tanácsnok
nyilatkozatának lényeges részeit a tanácsnok
kérésére jegyzőkönyvbe kell foglalni.

Az ülésről az elektronikus rendszer útján
digitális hanganyag készül.

Az ülésről készült digitális hanganyagot a
képviselőcsoportoknak a következő ülésre szóló
meghívóval együtt kell kézbesíteni.

Ha az elektronikus rendszer nem
működik, az ülésről magnetofon felvétel készül.

A tanácsnok kérheti saját felszólalása
teljes szövegének és másik tanácsnok az ő
felszólalására vonatkozó felszó lalásának
(viszontválasz) jegyzőkönyveztetését.

A jegyzőkönyveket a képviselő -testület
elnöke és a képviselő-testület titkára írják alá

Az ülésről készült jegyzőkönyv
megőrzéséről a képviselő -testület titkára
gondoskodik.
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75. szakasz

Mielőtt áttérne a napirendre, a képviselő -
testület elfogadja az előző ülésről készült
jegyzőkönyvet.

A tanácsnokok megjegyzést tehetnek a
jegyzőkönyvre. A jegyzőkönyvre tett
megjegyzések indokoltságáról a képviselő -testület
vita nélkül dönt.

76. szakasz
Az ülés napirendjét a képviselő-testület a

jelenlévő tanácsnokok szótöbbségével véglegesíti.
A már véglegesített napirendet csak

záradékkal lehet módosítani vagy kiegészíteni.
Az előterjesztett napirend módosítását és

kiegészítését a tanácsnokok, a polgármester és a
költségvetés meghozatalakor a községi tanács
javasolhatják.

A javaslatokat a képviselő -testület
elnökéhez kell benyújtani írásban, a megfelelő
indoklással.

A napirendnek olyan
rendelkezésjavaslatokkal való bővítésére tett
javaslatokat, amelyek a jelen ügyren d
rendelkezései értelmében eleget tettek a
napirendre vétel követelményeinek, legkésőbb
három nappal a képviselő -testületi ülés kitűzött
időpontja előtt kell kézbesíteni.

A választásra, kinevezésre, fölmentésre és
tisztség megszűnésére; egyes pontoknak a javasolt
napirendből való visszavonására és levételére;
több pontról folytatandó vita összevonására; és a
pontok sorrendjének megváltoztatására vonatkozó
javaslatokat legkésőbb 24 órával a képviselő -
testület ülésének kezdete előtt kell benyújtani.

Ha az előterjesztést tanácsnokok valamely
csoportja teszi, az előterjesztésben föl kell tüntetni
az előterjesztők egy képviselőjét. Ha ez nem
történt meg, úgy kell tekintetni, hogy az
előterjesztők képviselője az elsőként aláírt
tanácsnok.

77. szakasz
Rendkívül indokolt esetben a képviselő -

testület a tanácsnokok teljes létszámának
szótöbbségével dönthet úgy, hogy eltér a jelen
ügyrendnek azon rendelkezéseitől, melyek a
napirend módosítására tett javaslatok
benyújtásának határidejére vonatkoznak.

78. szakasz
A napirend véglegesítésekor a képviselő -

testület a napirendjavaslat módosítására és
kibővítésére vonatkozó javaslatokról a következő
sorrendben dönt:

- az egyes pontok levétele az
előterjesztett napirendről;

-  a napirend kibővítése;
- több pont megvitatásának

összevonása;
- egyes pontok sorrendjének

megváltoztatása.

79. szakasz
A képviselő-testület az előterjesztett

napirend módosítására és kiegészítésére tett
minden egyes javaslatról külön dönt.

Az előterjesztőnek jogában áll a napirend
módosítására és kiegészítésére tett javaslatot
megindokolni, s erre legfeljebb két perc áll
rendelkezésére.

A napirendbe iktatott új pontokat az
előterjesztés sorrendjében kell fölvenni a
napirendre, kivéve, ha az előterjesztő más
megvitatási sorrendet javasolt, amiről a képviselő -
testület vita nélkül nyilvánít véleményt.

Az egyes napirendi pontokról és a
napirendről egészében a képviselő -testület vita
nélkül dönt.

Az ülés folyamán a képviselő -testület vita
nélkül, a megfelelő rendelkezések előterjesztőinek
beleegyezésével, módosítást eszközölhet a
napirendi pontok sorrendjében.

80. szakasz

A napirend elfogadását követően a
képviselő-testület a napirend sorrendjének
megfelelően áttér az egyes ügyek
megtárgyalására.

Az ülésen a döntés meghozatala előtt
minden napirendi pontról vitát kell nyitni, kivéve
a rövidített döntéshozatali eljárásra utalt ügyeket.

Az eljárási kérdésekben a képviselő -
testület vita nélkül dönt.

Ha a képviselő -testület által
megválasztott, kinevezett vagy tisztségbe állított
személy benyújtja lemondását, a képviselő -
testület záradékot hoz a lemondás elfogadásáról.

A benyújtott lemondásról nem nyitnak
vitát.

Az egyes ügyekről szabály szerint
osztatlan vitát kell nyitni.

A képviselő-testület dönthet arról, hogy a
vitát előbb általánosságban , majd azután
részleteiben folytatja.

A vitát a képviselő-testület elnöke zárja le,
miután megállapította, hogy a vitában való
részvételre nincs több jelentkező.
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81. szakasz

A képviselő-testület ülésén folytatott
vitában minden képviselő felszólalhat.

A képviselő-testületi ülésen senkinek
nincs joga szólni, mielőtt szót kapna a képviselő -
testület elnökétől.

A képviselő-testület elnöke jelentkezésük
sorrendjében ad szót a képviselőknek.

A jelentkezési sorrendet az elektronikus
rendszer útján állapítják meg.

Miután szót kapott, a tanácsnok
felszólalása legfeljebb 3, a képviselőcsoport
elnökének felszólalása pedig legfeljebb 5 percig
tarthat.

A tanácsnok állva, saját helyéről a
szavazókészülék segítségével, vagy a szószékről
szól az elnöklőkhöz és a tanác snokokhoz.

A jelen ügyrend megsértéséről szólni
kívánó képviselőnek a képviselő -testület elnöke
az előző felszólalás befejezését  követően azonnal
megadja a szót. A tanácsnok köteles megnevezni,
hogy véleménye szerint az ügyrend mely
rendelkezése lett megsértve, azt köteles idézni és
megindokolni, miben áll az ügyrendsértés. Az
ilyen felszólalás legfeljebb két percig tarthat. Ha a
tanácsnok felszólalását nem annak a
rendelkezésnek idézésével kezdi, melyet
véleménye szerint megsértettek, a képviselő -
testület elnöke azonnal megvonja tőle a szót

Ha a tanácsnok a képviselő -testület
elnökének magyarázatát követően is fenntartja
azon álláspontját, hogy az ügyrendet megsértették,
a képviselő-testület vita nélkül szavaz arról, hogy
az ügyrendet megsértették-e vagy sem.

A képviselő-testület, amennyiben azt
szükségesnek ítéli, a felszólalások 5. bekezdésben
meghatározott időtartamát a képviselő -testület
elnökének javaslatára meghosszabbíthatja.

Az a tanácsnok, aki felszólalásában túllépi
a megszabott időtartamot, és a második
figyelmeztetést követően sem fejezi be
felszólalását, nem élhet a jelen ügyrend 82.
szakaszában leírt jogával.

82. szakasz
A tanácsnok vagy a képviselőcsoport

vezetője ismételten szót kaphat, s ez a második
felszólalás legfeljebb három percig tarthat.

83. szakasz
Szólásra jelentkezni a szavazókészülék

megfelelő gombjának megnyomásával lehet.
Ha az elektronikus rendszer nem

működik, szólásra jelentkezni szóban lehet, a vita
megnyitásától annak berekesztéséig.

A község polgármes terének és
polgármester-helyettesének, a községi tanács
tagjainak, a tanácsok illetve bizottságok
jelentéstevőinek és a meghatalmazott előterjesztők
képviselőinek vagy megbízottaiknak és más
személyeknek a képviselő -testület elnöke akkor
ad szót, ha azok szólásra jelentkeztek, és rájuk a
felszólalás időtartamának korlátozása nem
vonatkozik.

84. szakasz
Ha a képviselő-testület ülésén elnöklő

képviselő-testületi elnök részt kíván venni a
tárgyalásban, az elnöklést átengedi a képviselő -
testület elnökhelyettesének

A képviselő-testület elnökére a felszólalás
időtartamának korlátozása nem vonatkozik.

85. szakasz
Ha valamelyik tanácsnok a képviselő -

testület ülésén elhangzott felszólalásában sértően
nyilatkozik meg valamely tanácsnokról, név vag y
tisztség szerint megnevezve őt, illetve visszaél
annak hozzászólásával, tévesen értelmezve azt,
akkor a hozzászólás által érintett tanácsnoknak
joga van viszontválaszra.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett
esetekben a viszontválaszra való jogról a
képviselő-testület elnöke dönt.

Ha a képviselő-testület elnöke nem
engedélyezi a kért viszontválaszt, akkor a
viszontválaszt kérő képviselő kérheti, hogy arról a
képviselő-testület vita nélkül nyilatkozzon.

A viszontválasz nem lehet hosszabb ké t
percnél.

A tanácsnok ugyanazzal a tanácsnokkal
ugyanarról a kérdésről két viszontválaszra
jogosult.

86. szakasz
Amikor a képviselő -testület elnöke

megállapítja, hogy nincs több jelentkező a vitában
való részvételre, a vitát berekeszti.

87. szakasz
A képviselő-testületi ülés véglegesített

napirendjének egyes pontjairól a képviselő -
testület vitát folytat, tekintet nélkül a jelenlévő
tanácsnokok számára

88. szakasz
A képviselő-testület elnöke szünetet

rendelhet el a képviselő -testületi ülés munkájában
a szükséges megbeszélések lefolytatása
érdekében. A képviselő -testület elnöke a szünet
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elrendelésekor közli a tanácsnokokkal az ülés
folytatásának időpontját.

89. szakasz
A képviselő-testület elnöke megszakítja a

képviselő-testület munkáját, ha a szava záskor
kiderül, hogy a képviselő -testület nem
határozatképes, és egyéb esetekben, ha nincsenek
meg a megfelelő feltételek a képviselő -testület
működéséhez.

A képviselő-testület elnöke a
tanácsnokokat írásban értesíti az ülés
folytatásáról.

90. szakasz
A felszólaló tanácsnok csak a napirenden

szereplő témáról beszélhet.
A felszólaló tanácsnokot senki sem

szakíthatja félbe, és nem figyelmeztetheti, kivéve
a képviselő-testület elnöke, a jelen ügyrendben
előírt esetekben.

91. szakasz
A tanácsnok vagy a vit a más

résztvevőinek beszéde alatt tilos a bekiabálás,
illetve a hozzászóló más módon történő zavarása,
valamint a felszólalót zavaró minden egyéb
cselekedet.

92. szakasz
A tanácsnokok kötelesek tiszteletben

tartani a képviselő -testület méltóságát. A
képviselő-testület méltóságát kötelesek az annak
munkájában részt vevő más személyek is
tiszteletben tartani.

A képviselők egymáshoz kötelesek
tisztelettel szólni.

Tilos sértő kifejezéseket használni,
valamint olyan tényeket és minősítéseket szóba
hozni, amelyek más személyek magánéletére
vonatkoznak.

3. A rend fenntartása az üléseken

93. szakasz
A képviselő-testület ülésén a rendet a

képviselő-testület elnöke tartja fenn.
Az ülésen elkövetett ügyrendsértésért a

képviselő-testület elnöke intézkedésként
figyelmeztetést vagy szómegvonást alkalmazhat.

A jelen ügyrend 96. szakaszában leírt, az
ülésről való eltávolításra vonatkozó intézkedést a
képviselő-testület rója ki, a képviselő -testület
elnökének javaslatára.

A jelen szakasz 2. és 3. bekezdése szerint
alkalmazott intézkedésekről a képviselő -testület
ügyintéző munkatársa vezet nyilvántartást.

94. szakasz
A tanácsnok figyelmeztetésben

részesíthető, ha:
- beszélni kezd, mielőtt szót kért és

kapott volna;
- a képviselő-testület elnökének

figyelmeztetése ellenére is olyan témáról beszél,
amely nem szerepel napirenden;

- félbeszakítja a hozzászólót, vagy
bekiabál, illetve zavarja a beszélőt, vagy más
módon veszélyezteti a szólás szabadságát;

- olyan adatokat és minősítéseket hoz
szóba, amelyek más személyek magánéleté re
vonatkoznak;

- jelen van az ülésen, de nem vesz részt
a döntéshozatalban,

- egyéb cselekedetekkel zavarja az ülés
rendjét, vagy a jelen ügyrend rendelkezéseivel
ellentétesen cselekszik.

95. szakasz
A szómegvonás intézkedése azzal a

tanácsnokkal szemben a lkalmazható, akit már
kétszer részesítettek figyelmeztetésben, de azt
követően is ügyrendsértést követ el a jelen
ügyrend 94. szakasza értelmében.

Előzetes figyelmeztetés nélkül megvonják
a szót attól a tanácsnoktól, aki beszédével komoly
rendbontást okozott az ülésen vagy megsértette a
jelen ügyrend rendelkezéseit.

Az a tanácsnok, akitől megvonták a szót,
haladéktalanul köteles befejezni a hozzászólást,
ellenkező esetben a képviselő -testület elnöke
elrendeli, hogy kapcsolják ki a hangosítást,
szükség esetén pedig szünetet rendel el.

Az a tanácsnok, akitől megvonták a szót,
nem élhet a jelen ügyrend 82. szakaszában leírt
jogával.

96. szakasz
Az ülésről való eltávolítás intézkedését a

képviselő-testület azzal a tanácsnokkal szemben
alkalmazhatja, aki fizikailag megtámadja az ülés
valamely résztvevőjét, aki a szómegvonást
követően is zavarja vagy akadályozza az ülés
munkáját, sértegeti a képviselő -testületet vagy a
tanácsnokokat, olyan kifejezéseket használ,
melyek sértik a képviselő -testület méltóságát,
vagy nem tartja tiszteletben a képviselő -testületi
elnöknek a szómegvonás alkalmazásáról hozott
döntését.
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Az a tanácsnok, akivel szemben az ülésről

való eltávolítás intézkedését alkalmazzák, köteles
azonnal távozni az ülésteremből.

Ha a tanácsnok nem hajlandó távozni a
képviselő-testület üléséről, a képviselő -testület
elnöke elrendeli a képviselő -testület épületében a
rend fenntartására felhatalmazott szolgálatnak,
hogy a tanácsnokot távolítsa el az ülésről, és az
eltávolítás intézkedésének végrehajtás áig szünetet
rendel el.

Azt a tanácsnokot, akivel szemben az
ülésről való eltávolítás intézkedését alkalmazták,
igazolatlanul hiányzónak tekintik.

Ha a képviselő-testület elnöke a bevett
intézkedésekkel nem képes fönntartani az ülés
rendjét, elrendeli az ülés megszakítását.

97. szakasz
A figyelmeztetés és szómegvonás

intézkedések addig érvényesek, míg tart az a
napirendi pont szerinti vita amely alatt azokat
elrendelték, az ülésről való eltávolítás intézkedése
pedig arra az ülésre érvényes, amelyen azt
elrendelték.

98. szakasz
A képviselő-testületi ülés rendjére

vonatkozó rendelkezések a képviselő -testületi
ülésre meghívott összes többi résztvevőre is
érvényesek.

99. szakasz
Az ülés kezdete előtt, az ülés alatt illetve

annak befejeztével az ülésteremb en, az
előcsarnokban és az ülésterem
mellékhelyiségeiben csak a képviselő -testületi
ülés napirendjén szereplő témákkal kapcsolatos
dokumentumok osztása engedélyezett.

A képviselő-testület elnökének
jóváhagyása nélkül semmilyen más dokumentum
vagy anyag nem osztható ki.

Az ülés alatt tilos a mobiltelefonok
használata olyan módon hogy az zavarja az ülés
menetét.

4. Döntéshozatal

100. szakasz
A képviselő-testület a jelenlévő

tanácsnokok szótöbbségével dönt, kivéve azokat
az eseteket, melyekben az alapszabál y és jelen
ügyrend a tanácsnokok teljes létszámának
szavazattöbbségét rendeli el.

101. szakasz
A tanácsnokok a szavazás során a javaslat

mellett vagy a javaslat ellen szavaznak, vagy
tartózkodnak.

A tanácsnoknak joga és kötelessége
minden olyan javaslatról szavazni, melyről a
képviselő-testület ülésén döntés hoznak.

4.1. A nyílt szavazás

102. szakasz
A képviselő-testület nyílt szavazással

három módon dönthet: az elektronikus rendszer
útján, kézfelnyújtással vagy név szerinti
szavazással.

103. szakasz
Az elektronikus szavazórendszer útján

való nyílt szavazást a jelen ügyrendben
meghatározott módon kell lebonyolítani.

Kézfelnyújtással a szavazást a jelen
ügyrendben meghatározott módon kell
lebonyolítani, és csak abban az esetben, ha az
elektronikus szavazórendszer nem működik, ha a
képviselő-testületi ülést olyan teremben tartják,
ahol nincs ilyen rendszer, vagy ha a képviselő -
testület előzőleg úgy dönt.

Legalább 5 tanácsnok indítványára a
képviselő-testület vita nélkül dönthet úgy, hogy a
szavazás – a jelen ügyrendben meghatározott
módon – legyen név szerinti.

104. szakasz
Az elektronikus szavazórendszer útján

való szavazás a szavazókészülék megfelelő
gombjainak megnyomásával történik.

Az elektronikus szavazórendszer útján
történő szavazás időtartama 10 másodperc.

Ez az idő leteltét követően a képviselő -
testület elnöke lezárja a szavazást és közli a
szavazás eredményét.

A szavazás eredményét a képviselő -
testület üléstermében található szavazótábla
(képernyő) kijelzi.

105. szakasz
A tanácsnokok kizárólag csak sajá t

szavazókészüléküket használhatják, és az
ülésterem elhagyásakor azokat kötelesek
kikapcsolni.

Az a tanácsnok ellen, aki másik tanácsnok
szavazókészülékét használja, vagy más módon
visszaél az elektronikus szavazórendszerrel, a
képviselő-testület elnöke javasolja az ülésről való
eltávolítás intézkedésének alkalmazását, azt a
szavazást pedig, amely során a visszaélést
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elkövették érvénytelenítik, és azonnal
megismétlik.

106. szakasz
Ha kézfelnyújtással szavaznak, a

határozatképesség megállapítását követőe n a
tanácsnokok először arról nyilatkoznak, hogy ki
van a javaslat mellett, utána arról, ki ellene, majd
végül, hogy ki tartózkodik a szavazástól.

107. szakasz
A szavazás lebonyolítását követően a

képviselő-testület elnöke megállapítja az
eredményt, és annak alapján közli, hogy a
javaslatot, melyről szavaztak elfogadták vagy
elvetették.

108. szakasz
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy a

szavazás név szerinti legyen, akkor a képviselő -
testület titkára a tanácsnokok vezetéknevének
kezdőbetűje alapján meghatározott ábécé szerinti
sorrendben felszólítja a tanácsnokokat, és minden
fölszólított tanácsnok mellette, ellene, vagy
tartózkodom-mal válaszol.

A képviselő-testület elnöke megismétli a
szavazó tanácsnok vezeték - és utónevét,
kinyilvánított szavazatát , illetve megállapítja,
hogy nincs jelen vagy nem kíván szavazni.

A képviselő-testület titkára a tanácsnok
szavazatát vagy távollétét bejegyzi a
névjegyzékbe, a tanácsnok neve mellé.

A határozat akkor számít meghozottnak,
ha a jelenlévő tanácsnokoknak töb b mint a fele,
illetve az alapszabályban  megállapított többség
megszavazta.

4.2. A titkos szavazás

109. szakasz
A képviselő-testület titkos szavazással

dönt, ha azt az alapszabály, ez az ügyrend vagy a
képviselő-testület külön határozata előírja.

Titkosan szavazni szavazólapok
segítségével lehet. A szavazást a képviselő -
testület által megválasztott háromtagú bizottság
vezeti le.

VII. AZ OKIRATOK MEGHOZATALÁNAK
ELJÁRÁSA

1. A képviselő-testület által hozott
okiratok

110. szakasz
A képviselő-testület határozatokat,

végzéseket, záradékokat, ajánlásokat és egyéb
általános és egyedi okiratokat hoz.

A képviselő-testületi okiratok a képviselő -
testület ülését követően kerülnek kidolgozásra és
összhangban kell állniuk az ülés jegyzőkönyvének
forrásanyagával.

A képviselő-testület okiratainak eredeti
példányát a képviselő -testület elnöke,
másodpéldányait pedig a képviselő -testület titkára
írja alá.

A képviselő-testület okiratainak őrzéséről
a községi közigazgatás gondoskodik.

A képviselő-testület okiratainak
közzétételéről a képviselő -testület titkára
gondoskodik.

111. szakasz
A képviselő-testület ad hiteles értelmezést

azokhoz az okiratokhoz vagy azok egyes
rendelkezésihez, melyeket maga hoz meg.

112. szakasz
A képviselő-testület határozatainak,

általános vagy egyedi okiratainak összhangban
kell állniuk a törvényekkel és a törvénynél
alacsonyabb szintű jogszabályokkal.

Ha a vita során Szabadka község
alapszabályának vagy a jelen ügyrendnek
rendelkezéseit megsértik, a képviselő -testület
titkára erre köteles a képviselő -testület elnökét
figyelmeztetni.

A képviselő-testület határozatai és egyéb
általános okiratai a Szabadka Község Hivatalos
Lapjában való közzétételüket követő nyolcadik
napon lépnek hatályba, kivéve ha különösen
indokolt okból azok ennél korábbi hatályba
lépését irányozzák elő.

2. A határozatok, egyéb általános és
egyedi okiratok meghozatalának eljárása

113. szakasz
Határozatjavaslatokat, egyéb általános és

egyedi okiratok javaslatait a község
polgármestere, a tanácsnokok és
képviselőcsoportok, valamint a polgárok gyűlése
terjeszthetnek a képviselő -testület elé elfogadásra,
a képviselő-testület hatáskörébe tartozó, vagy a
képviselő-testület előtt polgári kezdeményezés
útján indítványozott témákban.

114. szakasz
A határozat vagy egyéb általános vagy

egyedi okirat javaslatát abban a formában kell
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előterjeszteni, amelyben azt meghozzák, és meg
kell indokolni.

A határozat, egyéb általános vagy egyedi
okirat javaslatának kötelezően tartalmaznia kell:

- a javaslattevő megnevezését,
- a javaslat jogalapját,
- az indoklást,
- a végrehajtókat és a végrehajtási

határidőt,
- a végrehajtáshoz szükséges eszközök

forrását.

115. szakasz
A határozat, egyéb általános vagy egyedi

okirat javaslatát az előterjesztőnek legkésőbb 15
nappal a képviselő-testület ülése előtt el kell
juttatnia a képviselő-testület elnökéhez.

Ha a javaslatot nem ezzel az ügyrenddel
összhangban készítették elő, akkor a képviselő -
testület elnöke – mielőtt azt a tanácsnokokhoz
továbbítaná –fölkéri az előterjesztőt, hogy azt
hangolja egybe a jelen ügyrend rendelkezéseivel.

116. szakasz
A határozat, egyéb általános vagy egyedi

okirat javaslatát a képviselő -testület elnöke
továbbítja az illetékes tanácsnak illetve
bizottságnak, hogy véleményezze annak
alkalmasságát a meghozatalra.

117. szakasz
Az okirat előterjesztőjének mindaddig

jogában áll visszavonni a határozat vagy egyéb
okirat javaslatát, amíg be nem fejeződik annak
megvitatása a képviselő -testület ülésén.

3. Módosító javaslatok

118. szakasz
Az okirat-javaslat egyes részeinek

módosítására és kiegészítésére tett javaslatot a
képviselő-testület elnökéhez kell benyújtani,
módosító indítvány formájában.

A módosító indítványt legkésőbb 48
órával a képviselő-testület ülése előtt, írásban,
indoklással ellátva kel l felterjeszteni, kivéve a
tanácsok és bizottságok, illetve a határozat vagy
egyéb okirat előterjesztője által benyújtott
módosító indítványokat

119. szakasz
Módosító indítványt nyújthatnak be a

község polgármestere, a tanácsnokok, a
képviselőcsoportok és a tanácsok illetve
bizottságok.

A képviselő-testület ülésén, az okirat
javaslatának megvitatása során indoklással
kiegészített írásbeli módosító javaslatot csak az
okirat-javaslat előterjesztője nyújthat be.

120. szakasz
Az a módosító javaslat, amelye t az okirat

előterjesztője nyújtott be, valamint amelyet az
előterjesztő elfogadott, az okirat -javaslat
alkotórészévé válik, és arról a képviselő -testület
nem folytat vitát és külön nem dönt.

121. szakasz
A képviselő-testület a benyújtott módosító

javaslatokról az okirat javaslatában szereplő
szakaszok sorrendje szerint dönt azzal, hogy
először elvben szavaz az okirat -javaslatról.

A benyújtott módosító javaslatokról vitát
kell nyitni.

A módosító javaslatról folytatott vitában
egyszer részt vehetnek: a módosító javaslat
előterjesztője, az okirat előterjesztője, a
képviselőcsoportok képviselői és az illetékes
tanács illetve bizottság jelentéstevője. A módosító
javaslatokról folytatott vitában a felszólalások
felszólalónként 3 percig tarthatnak .

Ha az okirat-javaslat ugyanazon
szakaszára több módosító indítványt nyújtottak
be, akkor azokat benyújtásuk sorrendjében
vitatják meg és döntenek róluk.

Ha a módosító javaslatra módosító
javaslatot nyújtanak be, akkor először a módosító
javaslatra benyújtott módosító ja vaslatra
szavaznak.

A módosító javaslatokról való döntést
követően a képviselő -testület a javaslatról
egészében szavaz.

4. Gyorsított eljárás

122. szakasz
Meghatalmazott előterjesztő javasolhatja,

hogy a határozatot illetve egyéb okiratot gyorsított
eljárással hozzák meg.

Ha a gyorsított eljárásra vonatkozó
javaslatot nem a polgármester terjesztette fel, a
képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntéshozatalt megelőzően nyilatkozzon a
javaslatról.

123. szakasz
Ha a képviselő-testület elfogadja a

határozat gyorsított eljárásban való meghozatalára
tett javaslatot, a határozat vagy egyéb okirat
javaslatát felveszik az ülés napirendjére.



2006. szeptember 28. Szabadka Község Hivatalos Lapja 23. szám – 25. oldal
A gyorsított eljárásban hozandó határozat

illetve egyéb okirat javaslatára a vita lezárásáig
lehet módosító javaslatokat benyújtani, írásos
formában.

5. A határozat egységes szerkezetbe
foglalása

124. szakasz
A határozat vagy egyéb okirat egységes

szerkezetbe foglalt szövegét az Alapszabályzati
kérdéseket, szervezést és a képviselő -testületi
iratszabályokat figyelemmel kísérő bizottság
véglegesíti.

A határozat egységes szerkezetű szövegét
közzé kell tenni Szabadka Község Hivatalos
Lapjában.

VIII. A KÖZSÉGI TANÁCS
TAGJAINAK ÉS A KÖZSÉGI
KÖZIGAZGATÁS VEZETŐJÉNEK
MEGVÁLASZTÁSA ÉS TISZTSÉGÜK
MEGSZŰNÉSE

1. A Községi Tanács tagjainak jelölése
és megválasztása

125. szakasz
A Községi Tanács tagjelöltjeire a község

polgármestere tesz javaslatot.
A Községi Tanács tagjai jelölésének,

melyet a képviselő -testület elnökéhez kell
továbbítani, tartalmaznia kell: a jelöltek vezeték -
és utónevét, rövid életrajzát, párthovatartozását, a
jelölés indoklását és a jelölt írásos be leegyezését.

A Községi Tanács tagjelöltjeinek száma
megegyezik a megválasztandók számával.

A Községi Tanács tagjelöltjeiről vitát kell
nyitni.

A Községi Tanács tagjait négy éves
időszakra a képviselő -testület választja titkos
szavazással, az összes tanács nok szavazatának
többségével.

A Községi Tanács tagjainak
megválasztásáról a képviselő -testület egyenként
szavaz.

Ha a község polgármestere által a Községi
Tanács ugyanazon tagjának megválasztására tett
javaslatot kétszer elvetik, akkor a képviselő -
testület e javaslat nélkül határozatot hozhat a
Községi Tanács tagjának megválasztásáról.

2. A Községi Tanács tagjai tisztségének
megszűnése

126. szakasz
A Községi Tanács tagjának tisztsége a

megbízatási idő letelte előtt is megszűnhet,
lemondással vagy felmentéssel.

Ha a Községi Tanács tagja benyújtja
lemondását, a képviselő -testület záradékot hoz,
amelyben tudomásul veszi a lemondást.

A benyújtott lemondásról a képviselő -
testület nem folytat vitát.

A képviselő-testület a polgármester vagy
a tanácsnokok legalább egy harmadának
indítványára a Községi Tanács tagját a
megbízatási idő letelte előtt is felmentheti
tisztségéből.

Az indítványt írásos formában kell
benyújtani és meg kell indokolni.

A Községi Tanács tagjának felmentésére
vonatkozó indítványról vi tát kell nyitni.

A végzést a képviselő -testület titkos
szavazással hozza meg, a tanácsnokok teljes
létszámának szavazattöbbségével.

A Községi Tanács tagjának lemondása
esetén a képviselő-testület a tisztség megszűnését
azon az ülésen véglegesíti, amelyen  a lemondást
benyújtották, illetve az első soron következő
ülésen, ha a lemondást két képviselő -testületi ülés
között nyújtották be.

3. A községi közigazgatás vezetőjének jelölése

127. szakasz
A községi közigazgatás vezetőjét a község

polgármesterének javaslatára, a községi
képviselő-testület nevezi ki négy éves megbízatási
időre, és ismételten kinevezhető.

A község polgármestere a községi
közigazgatás vezetőjének jelölését írásos
formában, indoklással ellátva a képviselő -testület
elnökéhez továbbítja.

A községi közigazgatás vezetőjévé olyan
személy nevezhető ki, aki felsőfokú jogi
végzettséggel, a közigazgatási szakvizsgával és
legkevesebb öt év munkatapasztalattal
rendelkezik.

A jelölésnek tartalmaznia kell: a jelölt
vezeték- és utónevét, életrajzát, az indoklást és a
jelölt írásos beleegyezését.

A községi közigazgatás vezetőjének
jelöléséről vitát kell nyitni.

A végzést a képviselő -testület titkos
szavazással, a jelenlévő tanácsnokok
szavazattöbbségével hozza meg.
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4. A községi közigazgatás vezetője

tisztségének megszűnése

128. szakasz
A községi közigazgatás vezetőjének

tisztsége a megbízatási idő letelte előtt is
megszűnhet, lemondással vagy felmentéssel.

Ha a községi közigazgatás vezetője
benyújtja lemondását, a képviselő -testület
záradékot hoz, amelyben tudomásul veszi a
lemondást.

A benyújtott lemondásról a képviselő -
testület nem folytat vitát.

A képviselő-testület a polgármester
indítványára a községi közigazgatás vezetőjét a
megbízatási idő letelte előtt is felmentheti
tisztségéből.

Az indítványt írásos formában kell
benyújtani és meg kell indokolni.

A községi közigazgatás vezetőjének
felmentésére vonatkozó indítványról vitát kell
nyitni.

A végzést a képviselő -testület titkos
szavazással hozza meg, a jelenlévő tanácsnokok
szavazattöbbségével.

A községi közigazgatás vezetőjének
lemondása esetén a képviselő -testület a tisztség
megszűnését azon az ülésen véglegesíti, amelyen
a lemondást benyújtották, illetve az első soron
következő ülésen, ha a lemondást két képviselő -
testületi ülés között nyújtották be.

IX.  A TANÁCSNOKI KÉRDÉS

129. szakasz
A tanácsnoknak jogában áll kérdést

föltenni és tájékoztatást kérni a helyi
önkormányzat ügyeiről a képviselő -testületi
elnöktől, elnökhelyet testől, és titkárától, a
tanácsoktól illetve bizottságoktól, a község
polgármesterétől és polgármester -helyettesétől, a
Községi Tanácstól,  és a községi közigazgatás
vezetőjétől.

130. szakasz
A tanácsnoki kérdés írásban tehető fel a

képviselő-testületi ülés végén, vagy a képviselő -
testület két ülése között.

Ha a tanácsnoki kérdést öt munkanappal
az ülés kitűzött időpontja előtt kézbesítették, azt a
következő ülésen válaszolják meg annak a
tanácsnoknak, aki azt feltette.

131. szakasz
Ha a képviselő-testületi elnök úgy véli,

hogy a föltett kérdés nincs összhangban a jelen
ügyrend rendelkezéseivel vagy nincs
egyértelműen megfogalmazva, akkor erre a
képviselő-testület titkára írásban figyelmezteti a
kérdést föltevő tanácsnokot és felszólítja, hogy
kérdését igazítsa az ügyrendhez vagy azt
fogalmazza meg világosan.

A képviselő-testület titkára a tanácsnoki
kérdést a válaszadás határidejét megszabva
továbbítja a jelen ügyrend 129. szakaszában leírt
szervekhez és személyekhez.

132. szakasz
A tanácsnoki kérdésre írásban kell

válaszolni és fel kell tüntetni az aláírt és pecséttel
hitelesített választ megadó jogi személyt

133. szakasz
A tanácsnoki kérdés megválaszolását

követően a kérdést föltevő tanácsnoknak jogában
áll legfeljebb 3 perc időtartamban megjegyzés t
fűzni a kérdésére adott válaszhoz.

134. szakasz
A jelen ügyrend 133. szakaszának

értelmében a tanácsnoki kérdéshez fűzött
megjegyzés ideje alatt nem kötelező a
határozatképességhez szükséges létszám jelenléte.

X. A KÉPVISELŐ -TESTÜLET
MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA

135. szakasz
A képviselő-testület működése nyilvános.
A községi képviselő-testület a képviselő-

testületi elnök vagy legalább 10 tanácsnok
megindokolt javaslatára dönthet úgy, hogy
biztonsági vagy egyéb, a törvénnyel vagy az
alapszabállyal előírt okokból az ülés ne legyen
nyilvános.

A jelen szakasz 2. bekezdésében említett
döntést a képviselő-testület a tanácsnokok teljes
létszámának szótöbbségével hozza meg.

A nyilvánosság kizárásáról a képviselő -
testület vita nélkül dönt.

136. szakasz
A képviselő-testület dönthet úgy, hogy

rövid jelentést tesz a zárt ülésről és az azon
meghozott határozatokról és egyéb okiratokról.
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137. szakasz

A polgárok a jelen ügyrend
rendelkezéseivel összhangban részt vehetnek a
képviselő-testület ülésein.

A tömegtájékoztatási eszközök képviselői
jelen lehetnek a képviselő -testület, a községi
tanács, valamint a tanácsok és bizottságok ülésein,
hogy a nyilvánosságot tájékoztassák azok
munkájáról.

A képviselő-testület munkájának
nyilvánossága rádiós és televíziós közvetítés  útján
is biztosított.

XI. A TANÁCSNOKOK JOGAI ÉS
KÖTELESSÉGEI

138. szakasz
A tanácsnok a képviselő -testületben őt

megillető jogokat és kötelességeket
mandátumának hitelesítésével szerzi meg.

A tanácsnok köteles részt venni a
képviselő-testület és azon munkatestületek
ülésein, melyeknek tagja, és joga van részt venni
azok munkájában és a döntéshozatalban.

139. szakasz
Ha a tanácsnok nem tud részt venni a

képviselő-testület ülésén, vagy azt valamilyen
okból el kell hagynia, arról köteles a képviselő -
testület elnökét értesíteni.

Ha a tanácsnok elhagyja a képviselő -
testület üléstermét, szavazókészülékét köteles
kikapcsolni.

140. szakasz
A tanácsnokot megilleti az a jog, hogy a

községi szervek és szervezetek által tájékoztatva
legyen a tanácsnoki tisztsége  gyakorlásához
szükséges minden kérdésről, valamint hogy
tájékoztatást kérjen a képviselő -testület
hatáskörébe tartozó kérdésekről.

141. szakasz
A tanácsnokok a tanácsnoki tisztség

gyakorlásával járó költségek megtérítéshez való
jogát és egyéb jogait  külön határozat szabályozza.

142. szakasz
A tanácsnoknak jogában áll a képviselő -

testületben azokat a nyelveket és írásmódokat
használni, melyek hivatalos használatáról az
alapszabály rendelkezik.

A képviselő-testület munkájához
biztosítani kell a fordítást a képviselő-testületben
hivatalos használatban lévő nyelvekre.

A jelen szakasz 2. bekezdésében leírt
rendelkezés a rendes ülésekre alkalmazandó.

143. szakasz
A tanácsnokok a képviselő -testület vagy

az általa alakított testületek ülésein kinyilvánított
véleményük miatt nem vonhatók büntetőjogi
felelősségre, nem vehetők őrizetbe és nem
büntethetők.

144. szakasz
A tanácsnok számára a mandátum

hitelesítése után külön igazolványt kell kiadni,
melyben föl kell tüntetni azokat a jogokat,
amelyeket a képviselő az  igazolvány alapján
érvényesíthet.

Az igazolványok külalakját, tartalmát,
kiadásuk módját és a kiadott igazolványokról
vezetendő nyilvántartás módját a Káderügyi,
közigazgatási és munkaviszonyi bizottság állapítja
meg.

145. szakasz
Lemondás esetén a képviselő lemondását

írásban nyújtja be a képviselő -testület elnökéhez.
A képviselő-testület elnöke a lemondást a
Mandátumügyi és mentelmi bizottsághoz
továbbítja a mandátum megszűnése okának
megvitatásra, és a községi választási bizottsághoz,
a mandátum odaítélése céljából.

A képviselő-testület a községi választási
bizottság jelentése és a kiadott bizonylat alapján
hitelesíti a tanácsnok mandátumát.

XII. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
MŰKÖDÉSE KÖZVETLEN HÁBORÚS
VESZÉLY, HADIÁLLAPOT ÉS
RENDKĺVÜLI ÁLLAPOT ESETÉN

146. szakasz
Hadiállapot, közvetlen háborús veszély

vagy rendkívüli állapot esetén ennek az
ügyrendnek a rendelkezéseit kell alkalmazni a
képviselő-testület munkájában, ha a jelen ügyrend
vagy a képviselő-testület más általános okirata
másként nem rendelkezik.

147. szakasz
Hadiállapot, közvetlen háborús veszély

vagy rendkívüli állapot esetén a képviselő -testület
elnöke

- meghatározza a képviselő -testületi ülés
idejét és helyét,

- megszabja a tanácsnokok és más
személyek meghívásának módját és határidejét,
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- elrendelheti az ülésről készült

jegyzőkönyv vezetésének és őrzésének különleges
módját és

- dönt a Képviselő -testületi és
polgármesteri kabinet szolgálata működésének
módjáról.

148. szakasz
A tanácsnokok hadiállapot, közvetlen

háborús veszély vagy rendkívüli állapot esetén
kötelesek értesíteni a képviselő -testületi titkárt
minden lakóhelyi és tartózkodáshelyi változásról.

XIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

149. szakasz
A községi közigazgatás a képviselő -

testület részére szakmai és egyéb adminisztratív
teendőket végez, továbbá elvégzi mindazokat a
feladatokat, melyek a törvények, a község
alapszabálya és más általános okiratok alapján a
hatáskörébe tartoznak.

150. szakasz
Jelen ügyrend hatályba lépésének

napjával Szabadka Község Képviselő -testületének
ügyrendje (Szabadka Község Hivatalos Lapjának
54/2004 száma) hatályát veszti.

151. szakasz
Jelen ügyrend Szabadka Község Hivatalos

Lapjában való közzétételét követő nyolcadik
napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő-testülete
Iratszám: I-02-46/2006
Kelt: 2006.09.28-án
S z a b a d k a

A KKT ELNÖKE
Saša Vučinić, s.k.

Szabadka község alapszabályának 33.
szakasz 1. bekezdés 5) pontja (Szabadka Község
Hivatalos Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004,
12/2005 és 12/2006 száma) és a Szabadkai
Községi Képviselő-testület ügyrendjének 148.
szakasza (Szabadka Község Hivatalos Lapjának
54/2004 száma) alapján Szabadka Község
Képviselő-testülete 2006.09.28-án megtartott 29.
ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
SZABADKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ -

TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK ÉS
MUNKATESTÜLETI TAGJAINAK

JÁRANDÓSÁGAIRÓL SZÓLÓ
HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz
A Szabadka község képviselő -testülete

tanácsnokainak és munkatestületi tagjainak
járandóságairól szóló határozatban (Szabadka
Község Hivatalos Lapjának 3/2005, 9/2005,
25/2005 és 5/2006 száma) a 3. szakasz után a
következő új, 3/a szakaszt kell beírni:

”3a szakasz
A Mandátumügyi és mentelmi bizottság a

jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő
nyilvántartás alapján záradékot hoz a tanácsnokok
havi tiszteletdíjának csökkentéséről, ha:

- a tanácsnokot a képviselő -testület ülésén
legkevesebb három alkalommal részesítették
figyelmeztetésben – a csökkentés aránya 40%;

- a tanácsnokot a képviselő -testület
ülésén több mint három alkalommal részesítették
figyelmeztetésben, a csökkentés aránya minden
újabb figyelmeztetés után további 20%, a
tanácsnok havi tiszteletdíjának mértékéig.

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő,
kirótt intézkedésekről a képviselő -testület
ügyintéző munkatársa nyilvántartást vezet.”

2. szakasz
Jelen határozat Szabadka Község

Hivatalos Lapjában való közzétételét követő
nyolcadik napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-011-45/2006
Kelt: 2006.09.28-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 19/02, 59/04, 61/04, 12/05 és
12/06 száma) és a Dr. Vinko Pe rčić Honi Képtár
alapításáról szóló határozat 22. szakaszának 1.
bekezdés 3. fordulata (Szabadka Község Hivatalos
Lapjának 14/06 száma) alapján Szabadka Község
Képviselő-testülete 2006.029.28-án megtartott 29.
ülésén meghozta az alábbi
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V É G Z É S T

A DR. VINKO PERČIĆ HONI KÉPTÁR
ALAPSZABÁLYÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I
Jóváhagyjuk a Dr. Vinko Perčić Honi

Képtár alapszabályát, melyet a Dr. Vinko Perčić
Honi Képtár ideiglenes igazgatóbizottsága hozott
meg 2006. július 12-én megtartott ülésén.

II
Jelen végzés megjelenik Szabadka Község

Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-110-97/2006
Kelt: 2006.09.28-án
S z a b a d k a

A KKT ELNÖKE
Saša Vučinić, s.k.

A helyi önkormányzatról szóló törvény
34. szakaszának 1. bekezdése (az SZK
Hivatalos Közlönyének 9/02, 33/04 és 135/04
száma) és Szabadka község alapszabályának 39.
szakasza (Szabadka Község Hivatalos Lapjának
19/02, 59/04, 61/04, 12/05 és 12/06 száma)
alapján Szabadka Község Képviselő-testülete
2006.09.28-án megtartott 29. ülésén meghozta
az alábbi

V É G Z É S T
A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK

VÉDELMÉNEK, RENDEZÉSÉNEK ÉS
HASZNÁLATÁNAK ÉVES TERVÉT

KIDOLGOZÓ BIZOTTSÁG
ALAKÍTÁSÁRÓL

I
Megalakítjuk a Mezőgazdasági

földterületek védelmének, rendezésének és
használatának éves programját kidolgozó
bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

II

A Bizottságot az elnök és hat tag alkotja.
A Bizottságba a következő személyeket

nevezzük ki:
1. Petar Kuntić okl. mérnököt – a

Bizottság elnökévé,
2. Milan Radak okl. mérnököt - taggá,

3. Nagy Izabella okl. mérnököt - taggá,
4. Szungyi István földmérőt - taggá,
5. Ivan Skenderović földmérőt - taggá,
6. Ružica Stoiljković Tumbas jogászt –

taggá és
7. Tihomir Mišić okl. közgazdászt - taggá.

III
A Bizottság feladata kidolgozni a

mezőgazdasági földterületek védelmére,
rendezésére és használatára vonatkozó éves
program javaslatát, amely megszabja a 2007 -ben
elvégzendő munkálatok fajtáját és mértékét, a
munkálatok elvégzésének és a pénzeszközök
beruházásának ütemét, s különösen összesíti az
állami tulajdonú mezőgazdasági földterületekre
vonatkozó adatokat, a mezőgazdasági
földterületekről szóló törvény 14. szakaszának 7.
bekezdésével (az SZK Hivatalos Közlönyének
62/06 száma) összhangban, továbbá
véleményezést kérni a mezőgazdasági
földterületről szóló törvény 14. szakaszának 5.
bekezdésében szereplő bizottságtól.

A Bizottság a jelen pont előző
szakaszában leírt programjavaslatot a
mezőgazdasági földterületről szóló törvény 14.
szakaszának 5. bekezdésében szereplő bizottságtól
kapott véleményezéssel együtt legkésőbb a
kinevezésétől számított 45 napon belül köteles a
községi közigazgatás Gazdaságfejlesztési,
gazdasági, mezőgazdasági és idegenforgalmi
szolgálatához továbbítani, a Mezőgazdasági,
Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium
jóváhagyása végett.

IV
Jelen végzés megjelenik Szabadka Község

Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-021-51/2006
Kelt: 2006.09.28-án
S z a b a d k a

A KKT ELNÖKE
Saša Vučinić, s.k.

A közszolgálatokról szóló törvény 20.
szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos
Közlönyének 42/91 és 71/94 száma), Szabadka
község alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés
9. pontja (Szabadka Község Hivata los Lapjának
19/02, 59/04, 61/04, 12/05 és 12/06 száma) és a
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Zoološki vrt Palić - Palicsi Állatkert szervezéséről
szóló határozat 11. szakasza (Szabadka Község
Hivatalos Lapjának 15/95, 5/00, 24/01 és 11/04
száma) alapján Szabadka Község Képviselő -
testülete 2006.09.28-án megtartott 29. ülésén
meghozta az alábbi

V É G Z É S T
A PALICSI ÁLLATKERT

IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK
FELMENTÉSÉRŐL ÉS AZ ÚJ ELNÖK

KINEVEZÉSÉRŐL

I
Mr. Goran Stoparićot, a mezőgazdasági

tudományok magiszterét a jelen végzés
meghozatalának napjával felmentjük a Palicsi
Állatkert igazgatóbizottságában betöltött elnöki
tisztsége alól.

II
Silvija Aranđelović okl. állatorvost a jelen

végzés meghozatalát követő nappal kinevezzük a
Palicsi Állatkert igazgatóbizottságának elnökévé.

Kinevezett személy megbízatása a Palicsi
Állatkert igazgatóbizottsága megbízatási idejének
lejártáig tart.

III
Jelen végzés megjelenik Szabadka

Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-022-183/2006
Kelt: 2006.09.28-án
S z a b a d k a

A KKT ELNÖKE
Saša Vučinić, s.k.

A közszolgálatokról szóló törvény 20.
szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos
Közlönyének 42/91 és 71/94 száma), Szabadka
Község alapszabályának 33. szaka sz 1. bekezdés
9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának
19/02, 59/04, 61/04, 12/05 és 12/06 száma) és a
Центар за социјални рад општине Суботица,
Суботица - Centar za socijalni rad općine
Subotica, Subotica - Szabadkai Községi Szociális
Munkaközpont, Szabadka szervezéséről szóló
határozat 10. szakasza (Szabadka Község
Hivatalos Lapjának 5/92, 5/00 és 12/05 száma)
alapján Szabadka Község Képviselő -testülete

2006.09.28-án megtartott 29. ülésén meghozta az
alábbi

V É G Z É S T
A SZABADKAI KÖZSÉGI SZOCIÁL IS

MUNKAKÖZPONT, SZABADKA
IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK

FELMENTÉSÉRŐL ÉS AZ ÚJ TAG
KINEVEZÉSÉRŐL

I
Horváth Gabriella közgazdász technikust a

jelen végzés meghozatalának napjával felmentjük
a Szabadkai Községi Szociális Munkaközpont,
Szabadka igazgatóbizottságában betöltött tagsága
alól.

II
Miroslava Vasić szociális munkást a jelen

végzés meghozatalát követő nappal kinevezzük a
Szabadkai Községi Szociális Munkaközpont,
Szabadka, igazgatóbizottságának tagjává.

Kinevezett megbízatási ideje a Szabadkai
Községi Szociális Munkaközpont, Szabadka
igazgatóbizottsága megbízatási idejének lejártáig
tart.

III
Jelen végzés megjelenik Szabadka Község
Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-022-184/2006
Kelt: 2006.09.28-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,
12/2005 és 12/2006 száma) és a “Subo tičke pijace
– Szabadkai piacok” Kommunális Közvállalat
alapításáról szóló határozat 16. szakaszának 2.
bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának
33/2000, 38/2001, 21/2002 és 16/2003 száma)
alapján Szabadka Község Képviselő -testülete
2006.09.28-án megtartott 29. ülésén meghozta az
alábbi

VÉGZÉST
A SZABADKAI PIACOK KOMMUNÁLIS

KÖZVÁLLALAT SZABADKA FELÜGYELŐ
BIZOTTSÁGA TAGJÁNAK

FELMENTÉSÉRŐL ÉS AZ ÚJ TAG
KINEVEZÉSÉRŐL
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1. szakasz

Haskó Istvánt a jelen végzés
meghozatalának napjával felmentjük a Szabadka i
Piacok Kommunális Közvállalat Szabadka
felügyelő bizottságában betöltött tagsága alól.

2. szakasz
Bicskei István gépjárműszerelőt a jelen

végzés meghozatalát követő nappal kinevezzük a
Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat
Szabadka felügyelő bizottságának tagjává.

Kinevezett személy megbízatása a
Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat
Szabadka felügyelő bizottsága megbízatási
idejének lejártáig tart.

3. szakasz
Jelen végzés megjelenik Szabadka

Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-022-185/2006
Kelt: 2006.09.28-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,
12/2005 és 12/2006 száma) és a Temetkezési
Kommunális Közvállalat, Szabadka szervezéséről
szóló határozat 15. szakasza (Szabadka Község
Hivatalos Lapjának 4/98, 21/98, 5/2000, 38/2000,
21/2002 és 16/2003 száma) alapj án Szabadka
Község Képviselő-testülete 2006.09.28-án
megtartott 29. ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T
A TEMETKEZÉSI KOMMUNÁLIS

KÖZVÁLLALAT, SZABADKA
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL

1. szakasz
KVALA NIKOLA okleveles közgazdászt

2006. szeptember .. napj ával négy éves
megbízatási időre kinevezzük a Temetkezési
Kommunális Közvállalat, Szabadka igazgatójává.

2. szakasz
Jelen végzés megjelenik Szabadka Község

Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő-testülete
Iratszám: I-022-186/2006
Kelt: 2006.09.28-án
S z a b a d k a

A KKT ELNÖKE
Saša Vučinić, s.k.

A közvállalatokról és közhasznú
tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27.
szakaszának 1. bekezdés 1) pontja (az SZK
Hivatalos Közlönyének 25/2000, 25/2002,
107/2005 és 108/05 száma), Szabadka Község
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 19/2002,
59/2004, 61/2004, 12/2005 és 12/2006 száma) és
a Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat
alapításáról szóló határozat 18. szakaszának 1.
bekezdés 1) pontja (Szabadka Község Hivatalos
Lapjának 27/2005 és 31/2005 száma) alapján
Szabadka Község Képviselő -testülete 2006.09.28-
án  megtartott 29. ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T
A SZABADKAI GÁZMŰVEK

KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I
Jóváhagyjuk a Szabadkai Gázművek

Kommunális Közvállalat alapszabályának
módosítására és kiegészítésére vonatkozó
határozatot, melyet a Szabadkai Gá zművek
Kommunális Közvállalat igazgatóbizottsága
hozott meg, 2006. július 17-én megtartott ülésén.

II
Jelen végzés megjelenik Szabadka

Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-110-98/2006
Kelt: 2006.09.28-án
S z a b a d k a

A KKT ELNÖKE
Saša Vučinić, s.k.
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A helyi önkormányzatról szóló törvény

89. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos
Közlönyének 9/2002, 33/2002, 33/2004 és
135/2004 száma) és Szabadka község
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 6. pontja
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 19/2002,
59/2004, 61/2004, 12/2005 és 12/2006 száma)
alapján Szabadka Község Képviselő -testülete
2006.09.28-án megtartott 29. ülésén megerősítette
az alábbi

HATÁROZATJAVASLATOT
HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL

BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN

1. szakasz
A polgárok közös érdekeinek és

szükségleteinek kielégítése érdekében helyi
járulékot vezetünk be Bajmok Helyi Közösség (a
továbbiakban: helyi közösség) területére

2. szakasz
A helyi járulék bevezetésére vonatkozó

határozatot aláírással ellátott személyes
véleménynyilvánítás révén kell meghozni.

3. szakasz
A helyi járulék a 2006. november 1 -jétől

2016. október 31-ig terjedő időszakra kerül
bevezetésre.

4. szakasz
A helyi járulék bevezetése pénzben

történik, minek összértéke 191.190.000,00  dinár.
A helyi járulék eszközei a helyi járulék

begyűjtésének és felhasználásának programja
szerint kerülnek felhasználásra, melyet a Bajmok
Helyi Közösség közgyűlése hozott meg
2006.09.18-án 476/2006 szám alatt.

5. szakasz
A helyi járulék az alábbi célokra kerül

bevezetésre:
I. A csatornahálózat kiépítésének

folytatása és a beruházás műszaki
dokumentációjának kidolgozásával Bajmok Helyi
Közösség területén az alábbi utcákban:

a) Bajmok település:
1. Njegoš utca – 2145m
2. Makszim Gorkij utca – 595m
3. a Frano Supilo utca egy része – 850m
4. Galamb utca – 250m
5. Frano Supilo u.–  másik része
6. Bačić utca – 1015m
7. a Tomislav király u. egy része – 515m

8. a Matija Gubec u, egy része – 300m
9.  Sava Kovačević utca – 410m
10.  Petar Drapšin utca – 795m
11.  Horvát utca – 580m
12.  Bunyevác utca – 825m
13. November 29-e utca – 625m
14. Három isztriai áldozat utcája – 695m
15.  Preradović utca – 600m
16.  Dózsa György utca – 855m
17.  Trumbić utca – 800m
18.  Zrínyi utca – 570m
19.  Mijo Mandić utca – 290m.

A csatornahálózat kiépítése a fentebb
felsorolt utcákban elsőbbséget élvez, és
előfeltétele a csatornahálózat -építés folytatásának
Bajmok település területén lévő alábbi utcákban:

1. Koszovó tér,
2. Kis utca,
3. Partizán utca,
4. Karađorđevo utca,
5. Tomislav király utca – második része,
6. Napos utca,
7. Jovan Zmaj utca,
8. Marko Orešković utca,
9. Gundulić utca,
10. Szerémség utca,
11. Matija Gubec utca – egy része,
12. Miloš Obilić utca,
13. Kraljević Marko utca,
14. Sas utca,
15. Lazar cár utca,
16. Frangepán utca,
17. Vlado Ćetković utca,
18. Stanišići út,
19. Rózsa utca,
20. Rade Končar utca,
21. Baja Pivljanin utca,
22. az újonnan nyitott utcák

Mišićevo település:
1.Karlóca utca,
2.Vlado Ćetković utca
3. Szarajevó utca,
4. 1. új utca
5. 2. új utca

         6. újonnan nyitott utcák

6. szakasz
A helyi járulék bevezetésére vonatkozó

határozatot azok a szavazati joggal rendelkező
polgárok hozzák meg, kiknek lakóhelye a helyi
közösség területén van.

A határozat meghozatalában részt
vesznek azok a polgárok is, akik a helyi közösség
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területén nem rendelkeznek v álasztójoggal és
állandó lakhellyel, de az adott területen épített
ingatlan vagyonuk van, és a begyűjtött eszközök
javítják az adott ingatlan használatának feltételeit.

A határozat akkor számít meghozottnak,
ha azt a jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében
foglalt polgárok teljes létszámának többsége
megszavazza.

7. szakasz
A helyi járulék bevezetésére vonatkozó,

aláírással ellátott személyes véleménynyilvánítási
eljárásról szóló határozatot Szabadka Község
Képviselő-testület hozza meg.

8. szakasz
A helyi járulék tőkealapját a dolgozók

fizetése (munkabére), a mezőgazdaságból és
erdészetből származó bevételek, a jövedelemadót
szabályozó törvény értelmében adóköteles önálló
tevékenységekből származó bevételek, valamint a
vagyonadót szabályozó törvény értelmében
adóköteles vagyon értéke képezik.

9. szakasz
A helyi járulék fizetésének kötelezettjei

azok a polgárok, akik állandó lakhellyel és
ingatlannal – építményekkel rendelkeznek a helyi
közösség területén.

A helyi járulék fizetésének kötelezettjei
azok a polgárok is, kiknek állandó lakhelye nem a
helyi közösség területén van, de ott ingatlannal –
építményekkel rendelkeznek.

A jelen szakasz 2. bekezdésében leírt
fizetési kötelezettek a helyi járulékot csak a helyi
közösség területén lévő ingatlanju k alapján
fizetik.

10. szakasz
A helyi járulék fizetése az alábbi

százalékarányok szerint történik:

1. A dolgozók nettó fizetésére ill.
munkabérére 3 %

2. A mezőgazdaságból és erdészetből
származó bevétel 10 %

3. Az önálló tevékenységből származó
bevétel 3 %

4. Ingatlan vagyon – épületek után
0,10  %

11. szakasz
A helyi járulék fizetésének kötelezettsége

alól mentesülnek azok a bevételek és ingatlanok,
melyek a törvény értelmében mentesülnek az
adókötelezettség alól.

A helyi járulék fizetése alól mentesülnek
azok a személyek, akik a szociális munkaközpont
végzése alapján állandó pénzsegélyre jogosultak.

12. szakasz
A helyi járulék elszámolása és

megfizettetése a törvénynek megfelelően történik.

13. szakasz
A helyi járulék eszközei a Bajmok Helyi

Közösség helyi járulékának átutalási számlájára
lesznek befizetve.

14. szakasz
A helyi járulék felhasználási

programjának megvalósításáért a helyi közösség
tanácsa felel.

A helyi közösség tanácsa a helyi
járulékkal kapcsolatban a következő teendőket
látja el:

1. gondoskodik a helyi járulék programjának
megvalósításáról,

2. meghatározza a létesítmények beruházóit,
3. terveket hoz a program megvalósításával

kapcsolatban,
4. jelentést tesz a helyi közösség közgyűlése

előtt a helyi járulék megvalósulásáról,
5. egyéb, a helyi járulékok programjának

megvalósulásához szükséges teendőket is ellát.

15. szakasz
A helyi járulék eszközeinek utalványozója

a helyi közösség tanácsának elnöke. A helyi
közösség tanácsának elnöke utalványozási jogát
átruházhatja a helyi közösség tanácsának
valamely tagjára.

16. szakasz
A helyi közösség közgyűlése köteles a

polgárokat minden 6 hónap elteltével értesíteni a
helyi járulék eszközeinek megvalósulásáról és
felhasználásáról.

17. szakasz
A polgárok a helyi járulék eszközeinek

célszerű felhasználása felett a koordinációs
bizottság révén gyakorolnak felügyeletet.

A koordinációs bizottságot a helyi
közösség közgyűlése nevezi ki.

A koordinációs bizottság elnökből és
négy tagból áll.

A koordinációs bizottságban legyenek
olyan személyek, kik szaktudásuk folytán képesek
követni a helyi járulék megvalósításának
folyamatát.
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A koordinációs bizottság ellenőrzi a

helyi járulék teljes eszközeinek behajtását és
felhasználását, a törvénnyel, a jelen határozattal és
a dokumentációval kapcsolatban, amiről minden 6
hónapban beszámol a helyi közösség
közgyűlésének.

18. szakasz
A szakmai és adminisztrációs teendőket

a Szabadkai község Közigazgatás illetékügyi
szolgálata látja el.

A helyi járulék eszközeiről a
törvénynek megfelelően kell nyilvántartást vezeti.

19. szakasz
Amennyiben a helyi járulék programja a

jelen határozat 3. szakaszában leírt határidő előtt
teljesül, a helyi közösség közgyűlése határozat
útján megszünteti a helyi járulék további
begyűjtését.

20. szakasz
Ha a tervezett összeg a helyi járulék

bevezetésére előirányzott határidő letelte előtt
teljesül, de a begyűjtött pénzösszeg nem elegendő
a program megvalósításához, a helyi közösség
közgyűlése határozatot hozhat a program
végrehajtásához szükséges pénzeszközök teljes
összegének újraértékeléséről, a kiskereskedelmi
árak növekedési ütemének megfelelően az
illetékes köztársasági szerv adatai szerint, a helyi
járulék bevezetésének napjától a jelen határ ozat 4.
szakaszának 1. bekezdésében megszabott teljes
összeg megvalósulásáig, de legkésőbb a jelen
határozat 3. szakaszában leírt határidő utolsó
napjáig eltelt időszakra.

21. szakasz
A helyi járulék megszabásának,

elszámolásának, elévülésének, megfizett etésének,
fizetési határidőinek, a kamatok elszámolásának
és egyéb olyan kérdések tekintetében, melyeket a
helyi önkormányzatról szóló törvény külön nem
szabályoz, az adóeljárásról és
adóadminisztrációról szóló törvény rendelkezései
alkalmazandók.

22. szakasz
Jelen határozat Szabadka Község

Hivatalos Lapjában való közzétételét követő
napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-439-8/2006
Kelt: 2006.09.28-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 35) pontja (az SZK
Hivatalos Közlönyének 9/2002, 33/2004 és
135/2004 száma) és Szabadka község
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 27)
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának
19/2002, 59/2004, 61/2004, 12/2005 és 12/2006
száma) alapján Szabadka Község Képviselő -
testülete 2006.09.28-án megtartott 29. ülésén
meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A BAJMOK HELYI KÖZÖSSÉG

TERÜLETÉN FIZETENDŐ HEL YI
JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRE VONATKOZÓ,

ALÁÍRÁSSAL ELLÁTOTT SZEMÉLYES
NYILATKOZAT ELJÁRÁSÁRÓL

1. szakasz
Jelen határozat szabályozza a Bajmok

Helyi Közösség (a továbbiakban: helyi közösség)
területén fizetendő helyi járulék bevezetésére
vonatkozó, aláírással ellátott személyes
nyilatkozat eljárását.

2. szakasz
A helyi járulék bevezetéséről döntenek:
- azok a szavazati joggal rendelkező

polgárok, kiknek lakóhelye a helyi közösség
területén van és

- azok a polgárok, akik a helyi közösség
területén nem rendelkeznek választójoggal és
állandó lakhellyel, de az adott területen épített
ingatlan vagyonuk van, és a helyi járulék eszközei
révén javulnak az adott ingatlan használatának
feltételei.

3. szakasz
Azon polgárok jegyzékét, akik jogosultak

a személyes nyilatkozat a láírására és lakóhelyük a
helyi közösség területén van, a Szabadkai községi
Közigazgatás általános közigazgatási és közös
ügyek szolgálata vezeti, zárja le, hitelesíti és teszi
közzé.
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Az előző bekezdésben szereplő jegyzéket

48 órával a nyilatkozattétel me gkezdése előtt kell
lezárni.

4. szakasz
Azon polgárok jegyzékét, akik a helyi

közösség területén nem rendelkeznek
választójoggal és állandó lakhellyel, de az adott
területen épített ingatlan vagyonuk van, és a helyi
járulék eszközei révén javulnak az adot t ingatlan
használatának feltételei, a helyi közösség tanácsa
készíti el, zárja le és hitelesíti.

Az előző bekezdésben leírt jegyzéket 48
órával a nyilatkozattétel megkezdése előtt kell
lezárni.

5. szakasz
A személyes nyilatkozattételre a helyi

közösség területén a 2006.10.14-től 2006.10.20-
áig tartó időszakban kerül sor.

6. szakasz
Az aláírással ellátott személyes

nyilatkozat eljárását az aláírással ellátott
személyes nyilatkozat eljárását lebonyolító
bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bonyolítja
le.

A Bizottságot a helyi közösség
közgyűlése alakítja meg.

A Bizottság elnökből és két tagból áll.
A Bizottság elnökének és tagjainak

helyettesük is van.
A Bizottság tagjainak szótöbbségével

dönt.
A Bizottság az alábbi teendőket látja el:
- meghozza a személye s

nyilatkozattétel lebonyolítására irányuló
tevékenységek tervét

- meghatározza a területet, melyen
a személyes nyilatkozattételt lebonyolítják

- meghatározza a személyes
nyilatkozattételt lebonyolító munkabizottságok
számát

- megalakítja a személyes
nyilatkozattételt lebonyolító munkabizottságokat

- gondoskodik a személyes
nyilatkozattétel törvényes lebonyolításáról

- gondoskodik a személyes
nyilatkozattétel lebonyolításához szükséges
anyagokról

- utasításokat ad a
munkabizottságoknak és összehangolja azok
munkáját

- első fokon dönt a személyes
nyilatkozattétellel kapcsolatos szabálytalanságok
ügyében benyújtott kifogásokról

- összegezi a Bajmok Helyi
Közösség szintjén lebonyolított személyes
nyilatkozattétel eredményeit és azokat a helyi
közösség közgyűléséhez továbbítja megerősítésre
és kihirdetésre

- egyéb, a jelen határozattal előírt
teendőket is ellát.

7. szakasz
A polgárok személyes nyilatkozattételét

lebonyolító munkabizottságok elnökből és két
tagból állnak.

A munkabizottságok elnökének és
tagjainak helyettesük is van.

A munkabizottságok lebonyolítják a
polgárok személyes nyilatkozattételét, biztosítják
a nyilatkozattétel szabályosságát és a
nyilatkozattétel eredményeit továbbítják a
Bizottsághoz.

8. szakasz
A Bizottság és a munkabizottságok tagjait

munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek
mértéke a polgármester külön végzésével kerül
meghatározásra.

9. szakasz
Az írásos nyilatkozat, melyen a polgárok

aláírásukkal nyilatkoznak az alábbiakat
tartalmazza:

1. a javaslatot, melyhez a személyes
nyilatkozatokat gyűjtik

2. a nyilatkozó adatait, melyeket a
következő rovatok alá kell beírni: sorszám, név,
személyi szám, lakcím, munkaviszony

3. válasz: MELLETTE vagy ELLENE
4. a sajátkezű aláírás helye
5. az aláírás ideje és helye
6. a munkabizottság jelenlévő tagjainak

nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a nyilatkozó
saját kezűleg írta alá a nyilatkozatot.

10. szakasz
A helyi járulék bevezetésére vonatkozó

határozat akkor tekintendő meghozottnak, ha az
mellett a jelen határozat 3. és 4. szakaszában
szereplő polgárok teljes létszámának töb bsége
nyilatkozott.

11. szakasz
A polgárok írásos nyilatkozattételének

lebonyolítását követően a helyi járulék
bevezetésére vonatkozó határozatot a helyi
közösség közgyűlése hirdeti ki.

A határozat megjelenik Szabadka község
Hivatalos Lapjában.
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12. szakasz

A polgároknak jogukban áll a határozat
meghozatalától, illetve a személyes
nyilatkozattétellel kapcsolatos cselekvés
végrehajtásától vagy mulasztástól eltelt 24 órán
belül kifogást emelni a Bizottságnál.

Az illetéktelen személyek által benyújtott
illetve a késve érkezett kifogásokat a Bizottság
záradék útján elveti.

Az alaptalan kifogásokat a Bizottság
végzés útján elutasítja.

Az illetékes személyek által és az előírt
határidőben benyújtott kifogásokat a Bizottság
megvitatja és azokról a benyújtást követ ő 48 órán
belül dönt.

13. szakasz
Ha a szabálytalanságot a helyi közösség

területén vagy területének azon részén követték el,
amelyen a polgárok személyes nyilatkozattétele
folyik, és amely szabálytalanság lényegesen
kihatna a nyilatkozattétel eredményér e, a
Bizottság ezeken a területeken érvénytelenítheti a
nyilatkozattételt és kitűzi az újbóli nyilatkozattétel
időpontját.

Amennyiben a személyes nyilatkozattétel
eljárásának lebonyolításában észlelt
szabálytalanság a Bizottság eljárásából ered, a
helyi közösség közgyűlése érvényteleníti a
Bizottság szabálytalanul lebonyolított
cselekményeit és elrendeli azok megismétlését.

14. szakasz
A polgárok személyes nyilatkozattételi

eljárásának lebonyolításához szükséges
eszközöket Szabadka község költségvetésébe n
kell biztosítani.

15. szakasz
Jelen határozat Szabadka Község

Hivatalos Lapjában való közzétételét követő
napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-011-48/2006
Kelt: 2006.09.28-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 35. pontja (az SZK
Hivatalos Közlönyének 9/02, 33/04 és 135/04

száma) és Szabadka község alapszabályának 33.
szakasz 1. bekezdés 27.) pontja (Szabadka Község
Hivatalos Lapjának 19/02, 59/04, 61/04, 12/05 és
12/06 száma) alapján Szabadka Község
Képviselő-testülete, a 2006.09.28-án megtartott
29. ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A PAP ÉS KÖZÍRÓ  SZÉP FERENCZ

EMLÉKMŰVÉNEK FELÁLLÍTÁSÁRÓL

 1. szakasz
Szép Ferencz pap és közíró emlékművét

szabadkán állítják fel, az Avilai Szent Teréz
székesegyház előtti parkban, a Fasizmus
áldozatainak terén, Szabadka Község
Városrendezési Intézete KV városrendezési
feltételei és a Községközi M űemlékvédelmi
Intézet védelmi feltételei szerint.

 2. szakasz
Az emlékmű elhelyezésének pénzeszközeit

az indítványozók biztosítják.

 3. szakasz
Az emlékmű elhelyezését legkésőbb 2006.

október 15.-ig kell elvégezni.

4. szakasz
Megbízzuk a községi közigazgatás  illetékes

szakszolgálatait a jelen határozat végrehajtásával

 5. szakasz
          A jelen határozat Szabadka Község
Hivatalos Lapjában való közzétételét követő
napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-011-49/2006
Kelt: 2006.09.28-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 35. pontja alapján  (az
SZK Hivatalos Közlönyének 9/ 02, 33/04 és
135/04 sz.) és Szabadka község alapszabályának
33. szakasz 1. bekezdés 27.) pontja (Szabadka
Község Hivatalos Lapjának 19/02, 59/04, 61/04,
12/05 és 12/06 száma) alapján Szabadka Község
Képviselő-testülete a 2006.09.28-án megtartott
29. ülésén meghozta az alábbi
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H A T Á R O Z A T O T

1956-2006
A SZABADSÁGÁERT KÜZDÖ EMBER

EMLÉKÉRE ÁLLÍTANDÓ EMLÉKTÁBLA
ELHELYEZÉSÉRŐL

 1. szakasz
Az emléktábla az 1956-os októberi

forradalom emlékére, s a menekültek
befogadásáért érzett hála jeléül lesz elhelyezve,
Palicson, Szabadka Község Városrendezési
Intézete KV városrendezési feltételei és a
Községközi Műemlékvédelmi Intézet védelmi
feltételei szerint.

Az emléktábla szövege így hangzik:

1956 – 2006
U spomen borbe za slobodu

A szabadságáert küzdö ember emlékére
In the memory of the Men striving for freedom

1956.godine za vreme revolucije u Mađarskoj na
Paliću je bilo postavljeno prihvatilište.

Neka ovaj spomenik bude znak zajedničkog
sećanja.

Az 1956-os magyarországi forradalom idején
Palicson befogadótábor állt.

Ez a szobor közös emlékezetünk jelképe.
In 1956 during the Hungarian Revolution here in

Palic a refugee camp was established.
This memorial tablet is sing of our joined

remembrance.

Az emléktábla mérete 100 x 70 cm.

 2. szakasz
          Az emléktábla elhelyezéséhez szükséges
pénzeszközök külön forrásokból lesznek
biztosítva.

 3. szakasz
Az emléktábla elhelyezését legkésőbb

2006. október 15-ig kell elvégezni.

 4. szakasz
Megbízzuk a községi közigazgatás

illetékes szakszolgálatait a jelen határozat
végrehajtásával.

 5. szakasz
A jelen határozat Szabadka Község

Hivatalos Lapjában való közzétételét követő
napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Szabadka Község Képviselő -testülete
Iratszám: I-011-46/2006
Kelt: 2006.09.28-án
S z a b a d k a

A KKT ELNÖKE
Saša Vučinić, s.k.

Szabadka község alapszabályának  50.
szakasz 1. bekezdés 8. pontja alapján és 103.
szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának  19/2002,
59/2004, 61/2004, 12/2005 és 12/2006 száma) és
a közúti személyszállításról szóló határozat 15.
szakaszának 5. bekezdése alapján és  22.
szakaszának 2. bekezdésével kapcsolatban
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának  6/2006
száma) meghozom az alábbi

VÉGZÉST
A TAXI ÁLLOMÁSOK ELHELYEZÉSI

TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL
SZABADKA KÖZSÉG TERÜLETÉRE

(U-150/2006)

I
Meghozzuk a taxi állomások  elhelyezési

tervét Szabadka község területére, melyet
Szabadka Község Városrendezési Intézete
dolgozott ki U-150/2006 szám alatt, 2006.
júliusában.

II
A terv szöveges és grafikai részekből áll .
A terv szöveges része megjelenik

Szabadka Község Hivatalos Lapjában, a grafikai
részeket pedig tartósan meg kell őrizni, egy
példányt a Szabadka Község Városrendezési
Intézete Közvállalatban és egy et a szabadkai
Parking KKV-ben.

III
A jelen terv megvalósításával a szabadkai

Parking KKV-t bízzuk meg.

IV
A jelen végzés I. pontjában szereplő terv

meghozatalával a taxi állomások elhelyezésére
vonatkozó (U-1/2002) számú terv és annak U-
1/2002-1 számú kiegészítése, melyeket Szabadka
Község Városrendezési, Építési Intézetes
Közvállalat dolgozott ki .
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Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-00-352-511/2006
Kelt: 2006.09.06-án
S z a b a d k a

   SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMEST ERE
Kucsera Géza s.k.

A közvállalatokról és közhasznú  tevékenységek folytatásáról szóló törvény  27. szakaszának 1.
bekezdés 3. pontja (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének  25/2000, 25/2002, 107/2005 és 108/2005-
kiigazítás sz.) és a díjszabás jóváhagyására vonatkozó meghatalmazásról szóló határozat (Szabadka Község
Hivatalos Lapjának 57/2004 száma ) alapján a polgármester meghozza az alábbi:

VÉGZÉST
A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I
Jóváhagyjuk a Temetkezési KKV igazgatób izottságának 2006. augusztus  16-án hozott határozatát a

temetkezési és a temető-karbantartási szolgáltatások áráról, 2006. október 1 -jétől. a jelen végzés alkotórészét
képező árjegyzék szerint .

II
A jelen végzés I. pontjában említett árak nem tartalmazz ák az áfát.

III
Jelen végzíés megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában .

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-38-16/2006
Kelt: 2006.09.22-én
S z a b a d k a

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE
- temetkezési és sírkarbantartási díjak -

Sor-
szám SZOLGÁLTATÁS NEME

MÉRTÉK-
EGYSÉG ÖSSZEG

1. Halott öltöztetése eset 218,00

2. Halott borotválása eset 163,00

3. Felnőtt sírgödör kiásása, betemetése, sírhant kialak ítása darab 3.825,00

4. Klasszikus típusú és betonfedeles sírbolt felnyitása és lezárása eset 3.497,00

5. Sírbolt felnyitása és lezárása betonkeret és fedél nélkül eset 1.967,00

6. Gyermek sírgödör kiásása, betemetés, sírhant kialakítása darab 1.912,00
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7. Ravatalozó használata minden megkezdett napra eset 1.639,00

8. Sír kiásása exhumáció esetén darab 3.497,00

9. Gyermeksír kiásása exhumáció esetén darab 1.748,00

10.
Klasszikus típusú és betonkeretes, fedéllel ellátott sírbolt felnyitása
és lezárása exhumáció esetén

eset 3.060,00

11.
Betonkerettel és egy betonlappal ellátott sírbolt felnyitása és
lezárása exhumáció esetén

eset 3.825,00

12.
Sírbolt felnyitása és lezárása betonkeret és fedél nélkül – exhumáció
esetén

eset 1.967,00

13.
Földi maradványok összeszedése, koporsó kiemelése és leeresztése,
régi koporsók kiemelése és elégetése 5 éven túli exhumáció
alkalmával, személyenként

eset 4.372,00

14. Koporsó kiemelése és leeresztése 1 évnél korábbi exhumáció esetén eset 1.639,00

15.
Földi maradványok összeszedése, koporsó kiemelése és leeresztése,
régi koporsók kiemelése és elégetése 5 évnél korábbi exhumáció
alkalmával, személyenként

eset 4.918,00

16.
Koporsó átszállítása kézikocsival az exhumáció helyéről az új
sírhelyig

eset 874,00

17. Földi maradványok lejjebb helyezése személyenként eset 874,00

18. Ideiglenes elhelyezés, közös sírbolt használata 12 hónapra eset 1.639,00

19. Sírbolt - kolumbárium – rozárium használati térítés egy évre eset 546,30

20. Sírhelyhasználati térítés eset 437,10

21. Sírhelyhasználati térítés - gyermek eset 218,55

22. Sírbolt betonfödelének leemelése és eltávolítása exhumáció esetén eset 2.951,00

23. Sírbolt betonkeretének eltávolítása temetés esetén eset 3.060,00

24. Sírhely betonfödelének leemelése temetés és exh umáció esetén eset 1.748,00

25. Föld elhordása sírgödör kiásásakor, a temető területén eset 1.967,00

26.
Sír betonkeretének szétbontása temetés és exhumáció esetén, a
törmelék elhordása

eset 2.186,00

27. Sírbolt meszelése eset 437,00

28. Sírhely rendezése eset 273,00

29. Sírhely karbantartása eset 218,00

30. Hűtőkamra használata minden megkezdett napra – nappal eset 1.093,00
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31. Hűtőkamra használata minden megkezdett napra – éjszaka eset 1.311,00

32. Kísérők temetéskor eset 327,00

33. Vízpumpa használata eset 655,00

A közvállalatokról és közhasznú tevékenységekről szóló törvény  27. szakaszának 1. bekezdés 3.
pontja (az SZK Hivatalos Közleményének  25/2000, 25/2002, 107/2005 és 108/2005-kiigazítás sz.) és a
díjszabás jóváhagyására vonatkozó meghat almazásról szóló határozat Szabadka Község Hivatalos Lapjának
57/2004 száma) a polgármester meghozza az alábbi :

VÉGZÉST
A HULLADÁK ELSZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA UTÁN FIZETENDŐ DÍJAK

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I
Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosítási KKV igazgatóbizo ttságának 2006. szeptember 8 -án

hozott határozatát a hulladék elszállítása és tárolása után fizetendő díjakról, 2006. október 1 -jei
alkalmazással, az alábbiak szerint :

1. háztartási hulladék elszállítása családi házaktól, saját gyűjtőedényből
2,89 din./m2/hó

2. hulladék elszállítása és tárolása lakóépületek előtti konténerekből 3,49 din./m2/hó
3. hulladék elszállítása és tárolása üzlethelyiségekből 7,90 din./m2/hó
4. azokon a településeken, ahol a szilárd hulladé k elszállítása típusos

szemeteszsákokban történik, a hulladékszáll ítási díj összege 57,50 din./zsák

II
A jelen végzés I. pontjában szereplő árak nem tartalmazzák az áfát .

III
Jelen végzés megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában .

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-38-19/2006
Kelt: 2006.09.22-én
S z a b a d k a

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A közvállalatokról és közhasznú tevékenységek folytatásáról szóló törvény  27. szakaszának 1.
bekezdés 3. pontja (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének  25/2000, 25/2002, 107/2005 és 108/2005-
kiigazítás sz.) és a díjszabás jóváhagyására vonatkozó meghatalmazásról szóló határozat Szabadka Község
Hivatalos Lapjának 57/2004 száma ) alapján a polgármester meghozza az aláb bi:

VÉGZÉST
A VÍZDÍJ ÉS A SZENNYVÍZELEVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS DÍJÁNAK

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I
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Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási KKV igazgatóbizottságának 2006. szeptember 04 -én

hozott határozatát a vízdíjra, a szennyvízel vezetés és szennyvíztisztítás  díjára, 2006. október 1-jei
alkalmazással, az alábbiak szerint :

1. Lakossági fogyasztók és lakóközösségek számára
- vízszolgáltatás 22,3o din/m3

- szennyvízelvezetés 9,18 din/m3

- szennyvíztisztítás 9,18 din/m3

2. Üzlethelyiség-használók
- vízszolgáltatás 40,88 din/m3

- szennyvízelvezetés 26,78 din/m3

- szennyvíztisztítás 33,89 din/m3

3. Kedvezményezett fogyasztók és kisiparosok
- vízszolgáltatás 40,88 din/m3

- szennyvízelvezetés 20,11 din/m3

- szennyvíztisztítás 20,11 din/m3

4. Amennyiben a családi házban élő háztartás vízfogy asztása meghaladja a 25m3–t havonta, a
25m3–t meghaladó vízfogyasztás az üzlethelyiség-használók díjszabása szerint lesz elszámolva.

II
A jelen végzés I pontjában szereplő árak nem tartalmazz ák az áfát.

III
Jelen végzés megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-38-20/2006
Kelt: 2006.09.22-én
S z a b a d k a

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A közvállalatokról és közhasznú tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. szak asza (a Szerb
Köztársaság Hivatalos Közlönyének  25/2000, 25/2002, 107/2005 és 108/2005-kiigazítás sz.) és a díjszabás
jóváhagyására vonatkozó meghatalmazásról szóló határozat (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 57/2004
száma) alapján a polgármester meghozta az alábbi :

VÉGZÉST
A VÁROSKÖRNYÉKI AUTÓBUSZJÁRAT OK VITELDÍJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I
Jóváhagyjuk a Suboticatrans KV igazgatóbizottságának 2006. szeptember  12-én hozott határozatát a

városkörnyéki autóbuszjáratok viteldíjának módosítására és kiegészítésére vonatkozólag, ami 2006. október
01-től kerül alkalmazásra .

II
A városkörnyéki autóbuszjáratok viteldíjai :

KM ÖVEZET VITELDÍJ
dinárban

01-05 I 38,25
06-10 II 54,65
11-15 III 76,51
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16-20 IV 92,90
21-25 V 103,83
26-30 VI 114,76
31-35 VII 136,62
36-40 VIII 158,48

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

járatra vonatkozó övezetben érvényes menetjegy ára  x  (100% mínusz meghatározott kedvezmény).
- egy vonalra a hónap második felére 16 -ától a hónap végéig – 26 utazás havonta (13 nap x egyszer

oda- és egyszer visszaút) x a meghatározott járatra 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  az árjegyzék szerinti menetjegy árán kívül  983,70 dináros
pótdíjat köteles fizetni.

A SZEMÉLYES CSOMAGOK  darabjáért (kivéve a kézitáskát) melyek elférnek az autóbusz
csomagtartójában és rendesen be vannak csomagolva, továbbá nem haladják meg a  30 kg-ot, a szállítási díj
40,oo din.

III
A jelen végzés II. pontjában szereplő árak tartalmazzák az áfát .

IV
Jelen végzés megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában .

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-38-22/2006
Kelt: 2006.09.22-én
S z a b a d k a

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A közvállalatokról és közhasznú tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. szaksza (a Szerb
Köztársaság Hivatalos Közlönyének  25/2000, 25/2002, 107/2005 és 108/2005-kiigazítás sz.) és a díjszabás
jóváhagyására vonatkozó meghatalmazásról szóló határozat (Szabadka Község Hivatalos  Lapjának 57/2004
száma) alapján a polgármester meghozta az alábbi :

VÉGZÉST
A VÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK VITELDÍJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I
Jóváhagyjuk a Suboticatrans KV igazgatóbizottságának 2006. szeptember 12 -én hozott határozatát a

városi autóbuszjáratok viteldíjának módosítására és kiegészítésére vonatkozólag, ami 2006. október 01 -től
kerül alkalmazásra.
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II

A városi autóbuszjáratok viteldíjai :

AZ AUTÓBUSZBAN VÁLTO TT MENETJEGY
A menetjegy ára :  38,25 dinár
A menetjegy ára a Lifka-Palicsi vikendtelep éjszakai járaton 54,65 dinár

KERESKEDELMI KEDVEZM ÉNYEK:

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 esetén
- 50 %-os kedvezményre jogosultak
- a menetjegy ára :  19,12 dinár

2. Nyugdíjasok a minden vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet  esetén
- 85 %-os kedvezményre jogosultak;   104 utazás x 38,25 x 0,15
- a menetjegy ára : 596,70 dinár

3. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók az egy vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet
esetén
- 50 %-os kedvezményre jogosultak , 52 utazás x 38,25 x 0,5
- a menetjegy ára : 994,50 dinár

4. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók a minden vonalon korlátlan s zámú utazásra szóló havi bérlet
esetén
- 60 %-os kedvezményre jogosultak; 104 utazás x 38,25 x 0,4
- a menetjegy ára : 1.591,20 dinár

5. Dolgozók - polgárok az egy vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet  esetén
- 23,85 %-os kedvezményre jogosul tak; 52 utazás x 38,25 x 0,7615
- a menetjegy ára : 1.514,62 dinár

6. Dolgozók - polgárok a minden vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet  esetén
- 23,85 %-os kedvezményre jogosultak; 104 utazás x 38,25 x 0,7615
- a menetjegy ára : 3.029,25 dinár

7. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók egy vonalon érvényes korlátlan számú utazásra szóló havi
bérlet esetén a hónap második felére, 16 -ától a hónap végéig:

- 50 %-os kedvezményre jogosultak; 26 utazás x 38,25 x 0,5
- a menetjegy ára: 497,25 dinár

8. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók a minden vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet
esetén a hónap második felére, 16 -ától a hónap végéig:

- 60 %-os kedvezményre jogosultak; 52 utazás x 38,25 x 0,4
- a menetjegy ára: 795,60 dinár

9. Dolgozók - polgárok egy vonalon érvényes korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet esetén a
hónap második felére, 16-ától a hónap végéig:

- 23,85 %-os kedvezményre jogosultak; 26 utazás x 38,25 x 0,7615
- a menetjegy ára: 757,31 dinár

10. Dolgozók - polgárok a minden vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet esetén a hónap
második felére, 16-ától a hónap végéig:

- 23,85 %-os kedvezményre jogosultak; 52 utazás x 38,25 x 0,7615
- a menetjegy ára: 1.514,62 dinár
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A havi városi buszbérlet árát a következő módszer alapján állapítják meg:
- egy vonalra – 52 utazás havonta (26 nap x  egyszer oda - és egyszer vissza út) x  az autóbuszban

váltott menetjegy ára  x  (100% mínusz meghatározott kedvezmény)
- minden vonalra – 104 utazás havonta (a két vonalon történő legkeves ebb számú utazás változatát

véve alapul)  x  az autóbuszban váltott menetjegy ára  x  (100% mínusz meghatározott kedvezmény)
- egy vonalra a hónap második felére  (16-ától a hónap végéig) 26 utazás havonta (13 nap x egy

oda- és egy visszaút) x az autóbuszban váltott menetjegy ára  x (100 % mínusz meghatározott kedvezmény)
- minden vonalra a hónap második felére  (16-ától a hónap végéig) 52 utazás havonta (13 nap x egy

oda és egy visszaút egy járaton és egy oda - és egy visszaút a másik járaton – mint minimális utazás száma
két járaton) 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 szállítás i 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 az autóbusz ban váltott menetjegy árán kívül 655,80
dináros pótdíjat köteles fizetni.

III
A jelen végzés II. pontjában szereplő árak tartalmazzák az áfát.

IV
Jelen végzés megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-38-23/2006
Kelt: 2006.09.22-én
S z a b a d k a

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A közvállalatokról és közhaszn ú tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. szakaszának 1.
bekezdés 3. pontja (az SZK Hiva talos Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005 és 108/2005 -kiigazítás
száma), a a díjszabás jóváhagyására vonatkozó meghatalmazásról szóló határozat (Szabadka Község
Hivatalos Lapjának 57/2004 száma) és a közparkolókról szóló határozat 17. szakaszának 2. bek ezdése
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 12/2005 száma) alapján és a közparkolókról szóló I -344-141/2006
számú, 2006.05.04. keltezésű végzésnek megfelelően a polgármester meghozza az alábbi

VÉGZÉST
A PARKOLÁSI DÍJAK ÉS A SZABÁLYTALANUL PARKOLÓ JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSI

DÍJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I
Jóváhagyjuk a Parking KKV 2006. szeptember 15 -én a parkolási díjak és a szabálytalanul parkoló

járművek elviteli díjának módosítására és kiegészítésére vonatkozó határozatát, amely 2006. október 01 -től
kerül alkalmazásra.

Az egységesített árjegyzék a jelen végzés alkotórészét képezi.

II
A jelen végzés I. pontjában szereplő árak tartalmazz ák az áfát.

III
Jelen végzés megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában.
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Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-38-24/2006
Kelt: 2006.09.22-én
S z a b a d k a

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A PARKOLÁSI DÍJAK ÉS
A SZABÁLYTALANUL PARKOLÓ JÁRMŰVEK EL SZÁLLÍTÁSI DÍJÁNAK ÁRJEGYZÉKE

EGYSÉGESÍTETT SZÖVEG

PARKOLÁSI DÍJAK

I. I-ES ZÓNA – PIROS ZÓNA

Sor-
szám L E Í R Á S Díj

1. I. ZÓNA – PIROS ZÓNA
(a parkolás megengedett ideje legfeljebb
120 perc, max. 8 üléssel rendelkező
személygépjárműre, minden megkezdett
órára)

20,00 din/óra

2. KEDVEZMÉNYES PARKOLÓJEGY –
LAKÓK RÉSZÉRE
(legfeljebb egy járműre) – időkorlátozás
nélkül

500,00din./hó

3. KEDVEZMÉNYEZS PARKOLÓJEGY –
ÜZLETI HASZNÁLATRA
(legfeljebb három járműre) havonta

2.600,00din./hó

A vállalat által kiadott kedvezményes parkolójegy kizárólag arra a járműre érvé nyes (azzal a
járművel használható), melyre a jegyet kiadták.

II. II-ES ZÓNA– SÁRGA ZÓNA

Sor-
szám L E Í R Á S Díj

1. II. ZÓNA – SÁRGA ZÓNA
(a parkolás ideje nem korlátozott,
legfeljebb 8 üléses járművek számára,
minden megkezdett órára)

15,00 din/óra

2. KEDVEZMÉNYES PARKOLÓJEGY
– LAKÓK RÉSZÉRE
(legfeljebb egy járműre) – havonta

400,00din./hó

3. PARKOLÓ BÉRLET
A parkoló bérlet ára havonta

1.800,00 din./hó

A vállalat által kiadott kedvezményes parkolójegy kizárólag arra a járműre érvényes (az zal a
járművel használható), melyre a jegyet kiadták.
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A nyitott parkolók használói kötelesek a parkolójegyet a jármű szélvédőjén belül elhelyezni, vagy a

parkolási díjat mobil telefon útján kifizetni . Továbbá kötelesek a parkolójegyet szabályosan használn i, abba
pontos adatokat bejegyezni .

III. III-AS ZÓNA - ZÖLD ZÓNA

Sor-
szám L E Í R Á S Díj

1. III. ZÓNA - ZÖLD ZÓNA
05-15 óráig 60,00 din

Egyszeri díj
2. A parkoló bérlet ára havonta

1.200,00/hó

A III. zónában a parkolási díjat díjbeszedők fizettetik meg, a helyszínen.

KÜLÖN PARKOLÓ
IV/a KÜLÖN PARKOLÓ A PIROS ZÓNÁN BELÜL- Jovan Nenad cár tér

Sor-
szám L E Í R Á S Díj

1. KÜLÖN PARKOLÓ – minden megkezdett órára 20,00 din/óra

2. A parkoló bérlet ára havonta a piros zónán belüli
külön parkolóra 1.500,00 din/hó

3. KEDVEZMÉNYES PARKOLÓJEGY –
LAKÓK RÉSZÉRE
(legfeljebb egy járműre) – havonta

500,00din./hó

4. TEHER- ÉS KISZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK és
AUTÓBUSZOK – egyszeri parkolás díja 160,00 din.

5. Bérletek –Teher- és kiszállító járművek,
autóbuszok – havonta

2.600,00 din./hó

6. Az elveszített szelvényért fizetendő díj 100,00 din.
7. A külön parkoló bejáratánál elhelyezett akadály

megrongálásáért fizetendő díj
500,00 din.

IV/b KÜLÖN PARKOLÓ ASÁRGA ZÓNÁN BELÜL –Októberi forradalom tér

Sor-
szám L E Í R Á S Díj
1. Minden megkezdett óráért  00,00 - 24 óráig 20,00 din/óra
2. Minden megkezdett óráért utánfotókra 20,00 din/óra
3. Tehergépjárművek, teher - és kiszállító furgonok

egyszeri parkolása kirakodás idején  05,00-től
07,00 óráig, 13,00-tól 14,00 óráig és 17,00-től
20,00 óráig

160,00 din

3a Tehergépjármű, teher- és kiszállító furgonok
számára, az áru kirakodására fenntartott időn
kívül, minden megkezdett órára 100,00 din/óra

4. -Teherjárművek - havonta 2.000,00 din/hó
5. A parkoló bérlet ára havonta

1.500,00 din./hó
6. Az elveszített szelvényért fizetendő díj 100,00 din
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7. KEDVEZMÉNYES PARKOLÓJEGY –

LAKÓK RÉSZÉRE
(legfeljebb egy járműre) – havonta

400,00din./hó

8. A rámpa megrongálásáért fizetendő díj 500,00 din.

A mentőszolgálat, a rendőrség, a hadsereg, a tűzoltóság és a kommunális közvállalatok járművei
szolgálatvégzés ideje alatt nem fizetnek pakolódíjat .

V. A PIROS ZÓNÁT KIVÉVE VALAMENNYI PARKOLÓRA ÉRVÉNYES BÉRLET

Sor-
szám L E Í R Á S Az áfát is tartalmazó díj
1. Havi parkoló bérlet 2.500,00 din/hó

VI. FENNTARTOTT PARKOLÓK

Sor-
szám L E Í R Á S Díj
1. REZERVÁCIÓ - havonta

PIROS ZÓNA
7-15 óráig 7.500,00 din/hó
24 órára 9.000,00 din/hó
SÁRGA ZÓNA
7-15 óráig 5.000,00 din./hó
24 órára 7.500,00 din/hó
ZÖLD ZÓNA
5-15 óráig – havi szinten 3.500,00 din

VII. FENNTARTOTT PARKOLÓK – TAXI ÁLLOMÁSOK

A taxi vezetők a taxi állomásokra kijelölt és rezervált parkolóhelyeket használhatják a közúti
utasszállításról szóló határozattal és a taxiszállí tás szervezési programjával összhangban .

Sor-
szám L E Í R Á S Díj

1. A fenntartott parkolók – taxi állomások
használati díja – az ár egy hónapra érvényes,
járművenként
I. ZÓNA
- a következő utcákat öleli fel : Szabadság tér,
Jovan Nenad cár tér, Strossmayer utca, Fellegi
Tivadar u., Köztársaság tér, Zombori út, Fran
Supilo u., Vladimir Đanić u., Durmitor u.,
Lóversenypálya u., Vasa Stajić u., Dušan cár u.,
Kossuth Lajos u., Október 10-e u., Fasizmus
áldozatainak tere, Matija Gubec u., Matko
Vuković u., Branislav Nušić u., Boško Vujić u.,
Bosa Milićević u., Lenin park, Nazor u.

1.000,00 din/hó

II. ZÓNA
- felöleli: Tito marsall fasor, Branko
Krsmanović u., Nada Dimić u., Októberi
forradalom tér, Szegedi út, Palics- központ,
Palics – Prezident, Vatroslav Lisinski u., Radić
fivérek u., Mihovil Pavlek Miškin u., Forrás u.

800,00 din/hó
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III. ZÓNA
A következő utcákat öleli fel :
Partizán bázisok, Majsai út, Edvin Zdovc u.,
Igman u., Tolmin u., Starina Novak u.,
Aksentije Marodić u.,
Makk Hetes, Csantavér település, Bajmok,
Tavankút település, Kelebia település,

600,00 din./hó

* A bérletek valamint a fenntartott parkolók díja egy hónapra szól . Előre fizetés esetén az alábbi
engedmények járnak:

3 hónapra 5%-os engedmény
6 hónapra 10%-os engedmény
12 hónapra 15%-os engedmény

VIII. PÓTDÍJ

Sor-
szám L E Í R Á S Díj

1. A közparkolókról szóló határozat  20. szakaszában
és 21. szakaszának 2. bekezdésében foglalt
rendelkezések ellen vétők

1.000,00 din.

A pótdíj kifizetésére a meghatal mazott ellenőr állít ki fizetési meghagyást és azt a használónak
kézbesíti. Amennyiben az ellenőr a fizetési meghagyást nem tudja személyesen kézbesíteni, azt a jármű
szélvédőjére erősíti.

A parkoló használója köteles a kézhez kapott fizetési meghagyás szerint eljárni, és 8 napon belül a
meghagyáson leírt módon kifizetni a pótdíjat.

IX. FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK

Sor-
szám L E Í R Á S
1.  FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK -

egy matricával megjelölt járműre
Díjmentes

X.  AZ AUTÓDEPÓ SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁRA
A SZABÁLYTALANUL PARKOLÓ JÁRMŰVEK EL SZÁLLÍTÁSI DÍJA

Szolgáltatás Díj
1. A »pók« beavatkozása a szabálytalanul

parkoló jármű elszállítása a depóra és annak
24 órás őrzése * 2.700,00 din.

2. Megkezdett beavatkozás  (mikor a járművet
már rákapcsolták az emelőszerkezetre, de még
nem szállították el a helyszínről )

1.350,00 din.

3. Fekbér a depón tartózkodó járművekre 24 óra
leteltét követő minden megkezdett órára 10,00 din.

4. Járművek parkolása a depón minden
megkezdett órára 20,00 din

5. Havi bérlet a depóban való parkolásért 2.700,00 din
6. Jármű őrzése - óránként 30,00 din/óra

* A díjat a jármű kiadása előtt kell megfizetni .
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A »pók« a szabálytalanul parkoló járműveket a közterületi felügyelőség illetve a rendőrség

meghagyása alapján szál lítja el az ún. »Autódepó« területére ahol azt 24 órán keresztül őrzik.
A megkezdett intézkedésért akkor kell fizetni, ha a járművet rácsatlakoztatták az emelőszerkezetre,

de még nem szállították el a helyszínről .

XI.  A PARKOLÓHELYEK KÜLÖN CÉLRA VALÓ I GÉNYBEVÉTELÉNEK DÍJA

Sor-
szám

Díj

1.
A parkolóhelyek külön célra  (rendezvények, a parkoló
használta jogi vagy természetes személyek részéről,
stb.) való igénybevételére – a díjat naponként és
elfoglalt parkolóhelyenként kell fizetni

200,00 din/nap

A közvállalatokról és a közhasznú tevékenységek folytatásáról szóló törvény  27. szakaszának 1.
bekezdés 3. pontja (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének  25/2000 , 25/2002, 107/2005 és 108/2005-
kiigazítás sz.) és a díjszabás jóváhagyására vonatkozó meghatalmazásról szóló határozat (Szabadka Község
Hivatalos Lapjának 57/2004 száma ) alapján a polgármester meghozza az alábbi :

VÉGZÉST
A PIACI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I
Jóváhagyjuk a Szabadkai Piacok KKV igazgatóbizottsága által a piaci sz olgáltatások díjára

vonatkozó határozatát, amely 2006. október 1 -jével kerül alkalmazásra a jelen végzés alkotórészét képező
árjegyzék szerint.

II
A jelen végzés I. pontjában szereplő dí jak tartalmazzák az áfát .

III
Jelen végzés megjelenik Szabadka Köz ség Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-38-25/2006
Kelt: 2006.09.22-én
S z a b a d k a

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A PIACI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
KEDVEZMÉNY

ÁRUSÍTÓHELYENKÉNT
TEJPIAC

Asztal hűtőpulttal (tejtermékek) átalány  6.340,00 din/asztal/hó -100,00 din
rezerváció  3.060,00 din/asztal/hó -100,00 din

Asztal hűtőpulttal (baromfihús) átalány  8.740,00 din/asztal/hó -100,00 din
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rezerváció 3.060,00 din/asztal/hó -100,00 din

Asztal hűtőpult nélkül átalány 4.750,00 din/asztal/hó -100,00 din
rezerváció 1.745,00 din/asztal/hó -

Kazettás asztal átalány 5.250,00 din/m2/hó
rezerváció 2.250,00 din/m2/hó

Félig zárt árusítóhely átalány 5.460,00 din/m2/hó -100,00 din
rezerváció 3.170,00 din/m2/hó

Félig zárt árusítóhely, ha nem
rendeltetésszerűen használják átalány 6.665,00 din/m2/hó

- 100,oo

ÜZLETHELYISÉG PIACTERÜLET

Megjegyzés:
Üzlethelyiség: a Szabadkai piacok KKV tulajdonában álló építmények bérlete
Piacterület: a piacterület használata az építmények tulajdonosai számára
1 Új kategória: az asztal alatti 1,2 m 3-es rakodótér

Tojásárusító hely átalány 3.060,00 din/áh/hó -100,00 din
rezerváció  1.090,00 din/áh/hó -

Halárusító hely átalány 5.460,00 din/áh/hó -100,00 din
rezerváció 2.730,00 din/áh/hó -

IPAROS PIAC

I CSOPORT HÚSBOLTOK,VENDÉGLÁTÓI ÜZLETEK,
HALÁRUS, CSEVAP- ÉS
HAMBURGERSÜTÖDE 852,00  din/m2/hó 546,00  din/m2/hó
PÉK, VEGYESKERESKEDÉS, TRAFIKÁRU,
KÁVÉPÖRKÖLŐ, MŰANYAG -ÁRUS

II CSOPORT GOMBAÁRUS,CIPŐÁRUS ,TÁSKA-
BŐRDÍSZMŰ,
TEXTILÁRU, VIRÁGÁRUS, RÉTESTÉSZTA -
KÉSZÍTŐ 798,00  din/m2/hó 437,00  din/m2/hó

III CSOPORT
GÖLÖNCSÉR, SZOBAFESTŐ -SABLON
KÉSZÍTŐ,
MŰANYAG VIRÁG, KOSÁRFONÓ, SZIKVIZ -
PATRON 710,00  din/m2/hó 393,00  din/m2/hó
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Megjegyzés:
Üzlethelyiség: a Szabadkai piacok KKV tulajdonában álló építmények bérlete
Piacterület: a piacterület használata az épí tmények tulajdonosai számára

VIRÁGPIAC
Árusítóhely átalány 3.060,00 din/áh/hó -100,00 din

rezerváció 1.090,00 din/áh/hó -

Kazettás árusítóhely átalány 6.230,00 din/áh/hó -100,00 din
rezerváció 3.060,00 din/áh/hó -100,00 din

GYÜMÖLCSPIAC
Asztal átalány 6.450,00 din/asztal/hó -100,00 din

rezerváció 2.350,00 din/asztal/hó -
Dinnyetároló átalány 19.670,00 din/drb/idény

rezerváció 10.930,00 din/drb/idény

Fémasztal átalány 3.060,00 din/drb/hó -100,00 din
rezerváció 1.090,00 din/drb/hó -

VÁROSI ZÖLDPIAC - M.Bogović u.
Asztal átalány 2.840,00 din/asztal/hó -

rezerváció    1.090,00 din/asztal /hó -

Kazettás asztal átalány 3.060,00 din/asztal /hó -

rezerváció    1.200,00 din/asztal hó -
Dinnyetároló átalány 23.500,00 din/drb/idény

rezerváció 12.240,00 din/drb/idény

I CSOPORT HÚSBOLTOK,VENDÉGLÁTÓI ÜZLETEK,
HALÁRUS, CSEVAP- ÉS HAMBURGERSÜTÖDE 852,00  din/m2/hó 546,00  din/m2/hó
PÉK, VEGYESKERESKEDÉS,
TRAFIKÁRU,
KÁVÉPÖRKÖLŐ,MŰANYAG -ÁRUS

II CSOPORT GOMBAÁRUS,CIPŐÁRUS,TÁSKA -
BŐRDÍSZMŰ,
TEXTILÁRU, VIRÁGÁRUS,
RÉTESTÉSZTA-KÉSZÍTŐ 798,00  din/m2/hó 437,00  din/m2/hó

III CSOPORT GÖLÖNCSÉR, SZOBAFESTŐ -SABLON KÉSZÍTŐ,
MŰANYAG VIRÁG, KOSÁRFONÓ, SZIKVIZ -
PATRON 710,00  din/m2/hó 393,00  din/m2/hó
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ÜZLET-

HELYISÉG
PIAC-

TERÜLET

I CSOPORT
HÚSBOLTOK,VENDÉGLÁTÓI ÜZLETEK,
HALÁRUS,CSEVAP- ÉS HAMBURGERSÜTÖDE,
MŰANYAG ÁRUS, PÉKEK,
VEGYESKERESKEDÉS, TRAFIK, KÁVÉPÖRKÖLŐ

415,00
din/m2/hó

251,00
din/m2/hó

II CSOPORT
GOMBAÁRUS, CIPÉSZ, TÁSKA-BÕRDÍSZMÛ,
TEXTILÁRU, VIRÁGÜZLET, RÉTESTÉSZTA -
KÉSZÍTÕ,MÉZ, KULCSKÉSZÍTÕ

349,00
din/m2/mes

218,00
din/m2/mes

III CSOPORT
GÖLÖNCSÉR, SZOBAFESTŐ -SABLON KÉSZÍTÕ,
MÛVIRÁG ÁRUS,
KOSÁRFONÓ, SZIKVÍZ-PATRON

338,00
din/m2/hó

196,00
din/m2/hó

Megjegyzés:
Üzlethelyiség: a Szabadkai piacok KKV tulajdonában álló építmények bérlete
Piacterület: a piacterület használata az építmények tulajdonosai számára

TESLA-TELEPI PIAC

Asztal átalány  3.060,00 din/asztal/hó - 100,oo
rezerváció  1.200,00 din/asztal/hó -

Kazettás asztal átalány 3.385,00 din/asztal /hó - 100,oo
rezerváció 1.745,00 din/asztal/hó -

Asztal saját hűtőpulttal átalány 4.480,00 din/asztal/hó -100,00 din

Dinnyetároló átalány 23.500,00 din/drb/idény
rezerváció   11.800,00 din/drb/idény

ÜZLET-
HELYISÉG

PIAC-
TERÜLET

I CSOPORT HÚSBOLTOK,VENDÉGLÁTÓI ÜZLETEK,
HALÁRUS, CSEVAP- ÉS HAMBURGERSÜTÖDE
PÉK, VEGYESKERESKEDÉS,
TRAFIKÁRU,

612,00
din/m2/hó

393,00
din/m2/hó

II CSOPORT
TEXTILÁRU, VIRÁGÜZLET, ÉTESTÉSZTA -
KÉSZÍTÕ, GOMBAÁRUS, CIPÉSZ, TÁSKA-
BÕRDÍSZMÛ

513,00
din/m2/hó

317,00
din/m2/hó

III CSOPORT MÉHÉSZ-MÉZ, KULCSKÉSZÍTÕ, MÛVIRÁG -
ÁRUS, KOSÁRFONÓ, SZIKVÍZ -PATRON

470,00
din/m2/hó

295,00
din/m2/hó

Megjegyzés:
Üzlethelyiség: a Szabadkai piacok KKV tulajdonában álló építmények bérlete
Piacterület: a piacterület használata az építmények tulajdonosai számára
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ZÖLDIKE PIAC

Asztal átalány 5.020,00 din/asztal /hó -100,00 din
rezerváció 1.850,00 din/asztal/hó -

Kazettás asztal1 átalány 5.530,00 din/asztal /hó -100,00 din
rezerváció 2.360,00 din/asztal /hó

Dinnyetároló átalány 23.500,00 din/drb/idény
rezerváció 11.800,00 din/drb/idény

Fémasztal átalány 2.620,00 din/asztal /hó -
rezerváció  980,00 din/asztal /hó -

Saját hűtőpult átalány 5.790,00 00 din/asztal/hó -100,00 din
rezerváció 2.730,00 00 din/asztal/hó

Asztal hűtőpulttal
baromfi
hús átalány 7.210,00 din/asztal /hó

-100,00 din

rezerváció 3.115,00 din/asztal /hó -100,00 din

Asztal hűtőpulttal
tejtermé
kek átalány 3.115,00 din/asztal /hó

-100,00 din

rezerváció 3.115,00 din/asztal /hó -100,00 din

Kinti asztal átalány 5.460,00 din/asztal /hó -100,00 din
rezerváció 1.965,00 din/asztal /hó

Kinti kazettás asztal1 átalány 5.960,00 din/asztal /hó -100,00 din
rezerváció 2.470,00 din/asztal /hó

Árusító hely rezerváció 1.310,00 din/m2/hó

Halárusító hely átalány 5.465 din/m2/hó

Megjegyzés:
1 Új kategória : asztal alatti 1,2 m3-es rakodótér

IDEIGLENES NAGYBANI PIAC

Piachasználati díj Az áru értékének 3% -a

Árusítóhely használata 3 nap után +380,00 din

Az árusítóhely rezervációja 6.000,00 din/hó
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VALAMENNYI PIACON:

- Idényjellegű áru árusítása teherautóról egy hónapra ........... 16.390,00 din/hó
a teljes idényre............. 28.200,00 din

az idény július 15-tõl szeptember 15-ig tart
- Hűtõberendezéssel ellátott raktárhelyiség (közös)......... ..................................240,00 din/nap

MINDEN PIACON A PIACHASZNÁLATI DÍJ

GABONAFÉLÉK
- búza, árpa, rozs, zab, csöves kukorica 5%

KONYHAKERTI VETEMÉNY
-burgonya, borsó, zöldbab, paradicsom, uborka,
paprika, saláta, spenót, vöröshagyma, fokhagyma,
sárgarépa, stb. 5%

GYÜMÖLCS
-meggy, cseresznye, eper, sárgabarack, alma, körte,
szilva, szőlő és egyéb gyümölcs 5%

EGYÉB MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKEK
- virág, cserje, gyümölcs- és zöldségféle szaporítóanyag ,
fenyőfa és hasonló termények 5%

ÉLŐ ÉS VÁGOTT BAROMFI
- élő baromfi, kacsa, liba, pulyka, nyúl, naposcsibe,
kacsa és -liba
- mindenféle konyhakész baromfi és nyúl
-tojás 5%

TEJTERMÉKEK
- aludttej, túró, tejföl,
mindenféle tejtermék 5%

EGYÉB ÉLELMISZEREK
- száraztészta, méz, fűszerpaprika,
dióbél, egyéb élelmiszerek 5%

SÁRGADINNYE, GÖRÖGDINNYE 5%

NAPI REZERVÁCIÓ MINDEN PIACON

árusítóhelyre 120,00 din/m2/nap

piaci asztalra 240,00 din/drb/nap

hûtõpultos asztalra 300,00 din/drb/nap

A napi rezervációnál megfizettetik a piachasználati díjat is az árjegyzékkel összhangban (a felhozott áru
értékének 5%

MEGJEGYZÉS: A kedvezmény a 65 évesnél idősebb bérlő kre vonatkozik a piaci közvállalat nyilvántartása
alapján, ha az egész árusítóhelyet használja.!
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A közvállalatokról és közhasznú tevékenységek folytatásáról szóló törvény  27. szakaszának 1.
bekezdés 3. pontja (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének  25/2000, 25/2002, 107/2005 és 108/2005-
kiigazítás száma) és a díjszabás jóváhagyására vonatkozó meghatalmazásról szóló határozat (Szabadka
Község Hivatalos Lapjának 57/2004 száma ) a lapján a polgármester meghozza az alábbi:

VÉGZÉST
A TÁVFŰTÉSI DÍJAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I
Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek KKV igazgatóbizottsága által 2006. szeptember 19 -én

hozott határozatot a távfűtési díjakra vonatkozólag, amely 2006. október 1 -jével kerül alkalmazásra, az
alábbiak szerint:

1. LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK
- m2 alapú elszámolás 38,26 din.
- hőmennyiség szerinti elszámolás KWh 3,15 din.

(a fizetés 12 havi részletben történik )
2. ÜZEMI FOGYASZTÓK

(az elszámolás és a fizetés a fűtési idényben – 6 havi részletben történik)
- beépített hőteljesítmény után KWh 5,64 din.
- hőmennyiség után KWh 7,37 din.
- mennyiségmérés alapján kg 4,93 din.

Közintézmények egy része
(óvodák, iskolák, szociális, művelődési és sportintézmények )

- beépített hőteljesítmény után KWh 4,93 din.
- hőmennyiség után KWh 5,41 din.

II
A jelen végzés I pontjában szereplő árak nem tartalmazzák az áfát .

III
Jelen végzés megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában .

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-38-26/2006
Kelt: 2006.09.22-én
S z a b a d k a

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

Szabadka község alapszabályának  50. szakasz 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka község Hivatalos
Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004, 12/2005 és 12/2006 száma) és az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány
alapításáról szóló határozat  10. szakaszának 2. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának  30/2005 és
13/2006 száma) alapján Szabadka község polgármestere 2006. szeptember  26-án meghozta az alábbi

VÉGZÉST
AZ EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI PÉ NZÜGYI TEVE ELSŐ

MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
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I

Jóváhagyjuk az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány 206. évi pénzügyi tervé nek első módosítását,
melyet az Exspecto Mentálhigiéné Alapítv ány igazgatóbizottsága hozott meg 2006. szeptember 25 -én
megtartott ülésén.

II
Jelen végzés megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában .

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-57/2006
Kelt: 2006.09.26-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 és 34/06 száma), az építési
telkekről szóló határozat  44. és 45. szakasza
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 45a/03,
31/04, 6/05 és 31/05 száma), Szabadka község
alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 8. pontja
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának  19/02,
59/04, 61/04, 12/05 és 12/06 száma) alapján és
Szabadka község telekügyi bizottságának
javaslatára a polgármester 2006.08.07 -én
meghozta az alábbi

VÉGZÉST

1. Elutasítjuk DžEBA MLADEN
Palics, Vadász u. 42. alatti lakosnak az Óváros
K.K. 4. telekkönyvi betétbe bejegyzett 2952 hrsz
telek – a Travnik utcában 04-99 m2 területű udvar
használata iránti kérelmét.

2. Jelen végzés megjelenik
Szabadka Község Hivatalos Lapj ában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-464-158/2006
Kelt: 2006.08.07-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 és 34/06 száma), az építési
telkekről szóló határozat 44. és 45. szakasza
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 45a/03,
31/04, 6/05 és 31/05 száma), Szabadka község
alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 8. pontja

(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 19/02,
59/04, 61/04, 12/05 és 12/06 száma) alapján és
Szabadka község telekügyi bizottságának
javaslatára a polgármester 2006.08.07 -én
meghozta az alábbi

VÉGZÉST

1. Elutasítjuk a szabadkai
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT az alábbi telkek
használatba vételére irányuló kérelmét: az Óváros
K.K. 4. sz. telekkönyvi betétbe bejegyzett 2475/9
hrsz telek 08-00 m2 területben, 2475/10 hrsz telek
00-05 m2 területben, 2475/11 hrsz telek 01-12 m2
területben és 2475/12 hrsz telek 01- 60 m2
területben.

2. Jelen végzés megjelenik
Szabadka Község Hivatalos Lapjában .

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-464-159/2006
Kelt: 2006.08.07-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 és 34/06 száma), az építési
telkekről szóló határozat 44. és 45. szakasza
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 45a/03,
31/04, 6/05 és 31/05 száma), Szabadka község
alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 8. pontja
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 19/02,
59/04, 61/04, 12/05 és 12/06 száma) alapján és
Szabadka község telekügyi bizottságának
javaslatára a polgármester 2006.08.07 -én
meghozta az alábbi
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VÉGZÉST

1. Elutasítjuk VIDOVIĆ LjUBO
Szabadka, Zentai út  49. alatti lakosnak az
Alsóváros K.K. 7623 hrsz 01-06 m2 területű telek
bérbevételére irányuló kérelmét .

2. Jelen végzés megjelenik
Szabadka Község Hivatalos Lapjában .

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-464-160/2006
Kelt: 2006.08.07-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 és 34/06 száma), az építési
telkekről szóló határozat 44. és 45. szakasza
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 45a/03,
31/04, 6/05 és 31/05 száma), Szabadka község
alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 8. pontja
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 19/02,
59/04, 61/04, 12/05 és 12/06 száma ) alapján és
Szabadka község telekügyi bizottságának
javaslatára a polgármester 2006.08.07 -én
meghozta az alábbi

VÉGZÉST

1. Elutasítjuk EGRENjI MIRKO,
Szabadka, Don u. 5. alatti lakosnak az Óváros
K.K. 21597/2 hrsz 04-58 m2 területű telek
felvásárlása iránti kérelmét.

2. Jelen végzés megjelenik
Szabadka Község Hivatalos Lapjában .

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-464-161/2006
Kelt: 2006.08.07-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 és 34/06 száma), az építési
telkekről szóló határozat 44. és 45. szakasza
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 45a/03,
31/04, 6/05 és 31/05 száma), Szabadka község
alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 8. pontja

(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 19/02,
59/04, 61/04, 12/05 és 12/06 száma) alapján és
Szabadka község telekügyi bizottságának
javaslatára a polgármester 2006.08.07 -én
meghozta az alábbi

VÉGZÉST

1. Elutasítjuk KNEŽEVIĆ
IBOLYA, Szabadka, Tesla u. 111. alatti lakosnak
az Újváros K.K. 835/2 hrsz 04-39 m2 területű
telek használatba vételére irányuló kérelmét .

2. Jelen végzés megjelenik
Szabadka Község Hivatalos Lapjában .

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-464-162/2006
Kelt: 2006.08.07-én
S z a b a d k a

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.
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