
 

 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 18. szakasz 
1. bekezdés 15) pontja (az SZK Hiv. Közlönyének 9/2002, 
33/2004 és 135/2004 sz) és Szabadka Község alapszabálya 
12. szakasz 1. bekezdés 15) pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004, 12/2005 és 
12/2006) alapján Szabadka Község Képviselő-testülete 2007. 
április 25-én megtartott 35. ülésén meghozta az alábbi 
 

Z Á R A D É K O K A T  
1. A Szabadkai Községi Képviselő-testület 

kinyilvánítja azon szilárd elhatározását, hogy késedelem 
nélkül megkezdje a szabadkai Narodno pozorište - Narodno 
kazalište - Népszínház épületének felújítását, a Szabadka 
Községnek a szabadkai Narodno pozorište - Népszínház 
épülete felújításának finanszírozásában való részvételéről 
szóló határozatnak (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
18/1997 száma), az ezen határozat alapján később elfogadott 
valamennyi határozatnak és megkötött szerződésnek 
megfelelően, és a szabadkai Narodno pozorište - Narodno 
kazalište - Népszínház épülete átalakításának, felújításának és 
kibővítésének főtervével, melynek műszaki ellenőrzése 033/7 
szám alatt lett iktatva. 

2. Elrendeljük a polgármesternek, az illetékes 
községi szerveknek és szolgálatoknak, valamint a községi 
közvállalatoknak, hogy a legrövidebb időn belül kezdjék meg 
a szóban forgó projektum megvalósításának megkezdésére 
vonatkozó valamennyi határozat végrehajtását. 

3. Szabadka Község Képviselő-testülete kifejezetten 
megszabja, hogy az első rendű védelem alatt álló épületrész, 
vagyis a főhomlokzat a hat oszloppal, a hallal és a 
reperezentatív lépcsőházzal és az egykori bálteremmel nem 
bontható le, hanem az eredeti állapotába  kell visszaállítani. 
 Szabadka Község Képviselő-testülete elrendeli a 
beruházónak, vagyis a Népszínháznak és a tervezőnek, hogy 
az épület oldalsó szárnyára vonatkozó tervek kiegészítése 
révén az épület megasságát igazítsa a környező épületek 
magasságához. Elrendeljük a beruházónak és a tervezőnek, 

hogy a harmadrendű védettség alatt álló épületrész végleges 
kinézenének definiálásakor az épület kivitelezését és 
méretezését összehangolja a korszerű színház és az urbánus 
környezet igényeivel. 
 Elrendeljük a beruházónak és a tervezőnek, hogy a 
homlokzatok és a belső tér tervezésének folyamatába 
bevonják a Községközi Műemlékvédelmi Intézetet is. 

Szabadka Község Képviselő-testülete ajánlást tesz a 
polgármester felé, hogy vizsgálja felül az épület kereskedelmi 
célú kapacitásait. 

4. Felhívást intézünk a köztársasági és tartományi 
szervekhez, hogy hatáskörük keretében továbbra is teljesítsék 
a szabadkai Narodno pozorište - Narodno kazalište - 
Népszínház épülete átalakításának, felújításának és 
kibővítésének közös finanszírozására vonatkozó 
szerződésben vállalat kötelezettségeiket.  

5. Kötelezzük Szabadka Község polgármesterét, 
hogy a projektum megvalósulásáról hathavonta beszámolót 
terjesszen a Szabadkai Községi Képviselő-testület elé, és 
hogy arról rendszeresen tájékoztassa a nyilvánosságot. 

6. A jelen záradékokat el kell juttatni: 
a) a Tartományi  Képviselőháznak, 
b) a Szerb Köztársaság kormányának,  
c) Szabadka Község polgármesterének, az illetékes 

községi szerveknek és szolgálatoknak, valamint a községi 
közvállalatoknak. 

7. Jelen záradékok megjelennek Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Szabadka Község Képviselő-testülete 
Iratszám: I-454-7/2007 
Kelt: 2007.04.25-én 
S z a b a d k a  

A KKT ELNÖKE 
Saša Vučinić, s.k. 
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 Szabadka Község Képviselő-testülete ügyrendjének 
76. szakasz 2. bekezdése (SzabadkaKözség Hivatalos 
Lapjának 23/2006 száma) alapján Szabadka Község 
Képviselő-testülete 2007.04.25-én megtartott 35. ülésén 
meghozta az alábbi 
 

ZÁRADÉKOT 
1. Szabadka Község Képviselő-testülete a 

legerélyesebben elítéli a Mirko Bajić tanácsnok részéről a 
2007. április 24-én megnyilványult gyűlöletbeszédet, 
melyben származási alapon fejezte ki türelmetlenségét 
Kucsera Géza polgármesterrel és Saša Vučinić, Szabadka 
Község Képviselő-testületének elnökével szemben. 
Szabadka, mint többnemzetiségű közösség évszázadok óta 
ápolja a nyitottságot és toleranciát mindazok irányában, kik 
ide költöznek és elfogadják az itt élő polgárok értékeit és 
szokásait. A nemzeti, vallási, származásbeli vagy bármilyen 
más különbségeken alapuló türelmetlenségnek és kizárásnak  
messzemenő negatív következményei lehetnek, különösen ha 
az ilyen fasisztoid álláspontok egy pártelnök és ugyanakkor 
községi tanácsnok és tartományi képviselő szájából 
hangzanak el, aki magát egy nemzeti közösség 
képviselőjének tartja. 

2. Jelen záradék megjelenik Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Szabadka Község Képviselő-testülete 
Iratszám: I-9-5/2007 
Kelt: 2007.04.25-én 
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 (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 47/2003 és 34/2006), valamint a stratégiai 
környezeti hatás vizsgálatáról szóló törvény 9.szakaszának 
5.bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
135/2004) és Szabadka község alapszabálya 33. szakasza 1. 
bekezdésének 4. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapja 
19/2002, 59/2004, 61/2004, 12/2005 i 12/2006), alapján 
Szabadka Község Képviselő-testülete a 2007. április 25-én 
megtartott 35. ülésén meghozta az alábbi  

 
HATÁROZATOT   

AZ E-75 HORGOS-SZABADKA-BELGRÁD autóút bal 
(déli) oldalán, KIRÁLYHALMA TÉRSÉGE, 13+150 km 

közúti azonosító ponton építendő (II TÍPUSÚ) 
ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS ÉS PIHENŐHELY 

RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK 
KIDOLGOZÁSÁRÓL 

 
 1. szakasz 

A jelen határozattal elrendeljük az E-75 HORGOS-
SZABADKA-BELGRÁD autóút bal (déli) oldalán, 
KIRÁLYHALMA TÉRSÉGE, 13+150 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 mellett kiterjed az autóút közúti sávjának egy 

részére is, melyen a forgalmi és közműcsatlakozások épülnek 
majd ki.  

A kiterjedés határai a töréspontok koordinátáival 
definiáltak 1-es ponttal kezdődően, amely a Palicsi KK. 
3912/2, 3925 és 3942/1 helyrajzi számú földrészlete hármas 
határán található. Az 1. ponttól a határ 116°-ban megtörve 
délnyugat irányban halad kb. 41 m hosszúságban, a 2. pontig.  
A 2 ponttól a határ a Palicsi KK 3942/1 hrsz földrészlet 
nyugati mezsgyéje mentén (közút) halad észak-kelet irányban 
kb. 250 m hosszúságban, áthalad a 3. ponton a 4. pontig, 
amely a Palicsi KK 3943/2, 3942/2 és 3942/3 hrsz telkek 
hármas határán található. A kiterjedés határa a 4. ponttól kelet 
felé halad a közúti övezet határa mentén, (az azonosító pont 
száma csökkenésének irányában) kb. 2341 m hosszúságban 
az 5-től a 17. ponton keresztül, a forgalmi sáv és a 
vízelvezető árok – a 4053/5 hrsz földrészlet keleti mezsgyéje 
- metszéspontjában lévő 18. pontig, ahol a határvonal délkelet 
irányban törik és a Királyhalom KK 4053/5 hrsz. földrészlet 
keleti mezsgyéje mentén halad tovább 48 m hosszúságban a 
19. pontig. A 19. ponttól a kiterjedés határa a forgalmi sáv 
határa mentén halad az azonosító pontok növekedésének 
irányában, a 20-23. pontokon keresztül a 24. pontig, az 
1428/2, 1236/3 és 1248/1 hrsz földrészletek hármas határárig 
(ebben a pontban találkozik a létesítmény határa és a forgalmi 
sáv határa, mint a 27. pontban), a 24. pontban a létesítmény 
határa 72 fokban, dél-kelet irányban megtörik, és a 1248/1, 
1249, 1251 hrsz. telkek keleti határvonalán halad tovább a 
25. pontig, mely az 1236/3, 1251 és 1256 hrsz. telkek 
hármashatárán található. A 25. ponttól a határvonal dél-
nyugat irányában halad az 1251 hrsz. telek déli határa 
mentén, a 26. pontig, mely az 1250, 1252 és 4056/1 hrsz. 
telkek hármas határán található. Itt 266 fokos szögben 
megtörik, és 170 m hosszan, egyenes vonalban halad a 27. 
pontig, vagyis a 4056/1, 1242/1 és 4056/3 hrsz. telkek 
hármashatáráig. A 27. ponttól a határvonal az azonosító szám 
növekedése irányában a 28-32. pontokon keresztül halad, a 
33. pontig, mely Palics KK 3981/2, 3931/1 és 3942/2 hrsz. 
telkeinek hármashatárán található. Itt a határ 110 fokban, dél-
nyugati irányban törik, s egyenes vonalban halad a 3942/1 
hrsz. telek keleti határa mentén, kb. 174 m hosszúságban, a 
kiinduló 1. pontig.    

A tervezett benzinkút tengelye az említett közút km 
13+150 azonosító pontján található. 

 
A létesítmény határai 
A részletes szabályzási tervvel meg lettek határozva a 

létesítmény határai, melyek felölelik a Királyhalma KK 
1244/1, 1245/1, 1236/2, 1246/1, 1247/1, 1248/1, 1249, 1250, 
1251 hrsz telkeket, illetve az 1242/1 és 1242/2 hrsz. telkeket, 
melyeken az autóútra való felcsatlakozás történik.   

A komplexum – egyéb építési telek összterülete kb. 
3,10 ha. 

A részletes szabályozási terv kiterjedésének határai és 
a komplexum határai a töréspontok koordinátáival 
definiáltak, melyeket az elaborátum melléletében szereplő 
grafikai melléklet – földmérési alaptérkép szemléltet. 
 
KÖZTERÜLETRE ÉS EGYÉB BEÉPÍTETLEN 
ÉPÍTÉSI TELEKRE VALÓ FELOSZTÁS 
 

A terv által felölelt terület nagysága kb. 18,43 ha, 
ebből 15,33 ha közterület és 3,10 ha egyéb beépítetlen építési 
telek.  
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•  A KÖZTERÜLET az E-75-ös autóút közlekedési 

sávjában található (a közúti földterület egy része) a 12+620-
tól a 13+325 közúti azonosító pontig, a részletes 
területrendezési terv 1., 2. , 4., 9., 10., 11. és 12. törési 
pontokkal körülhatárolt kiterjedés területén. Az alábbi telkek 
és telekrészek képezik: Palics KK 3942/2, 3942/1, 3981/2, 
3930/2, 3938/1, 3939/2, 3939/3,3940/2, 3941/2, 3929/1, 
3926/2, 3928/2, 3927/3, 3881/12, 3881/14, 3881/15, 3883/10, 
3884/8, 3882/2, 3889/9 és Királyhalom 1103/2, 1106/2, 
1107/2, 1110/3, 1111/4, 1114/4, 1114/5, 1114/6, 1114/7, 
1113/4, 1113/6, 1113/5, 1116/2, 1118/5, 1119/3, 1118/4, 
1118/5, 1119/4, 1117/5, 4057/3, 1223/3, 1222/2, 1221/2, 
1220/5, 1220/3, 1217/2, 1219/3, 1219/2, 1216/4, 1216/3, 
1214/4, 1214/5, 1213/2, 1209/4, 1209/5, 4056/3, 1234/2, 
1237/2, 1239, 1242/1, 1240/2, 1242/3, 1242/4, 1243/2, 
1242/4, 1245/2, 1244/2, 1236/2, 1246/2, 1247/2, 1248/2, 
1236/4, 4055/3, 1452/3, 1451/3, 1450/3, 1436/2, 1435/3, 
1433/10, 1433/12, 1433/9, 1433/14, 4054/3, 1487/3, 1486/2, 
1579/3, 1516/2, 1515/3, 1514/2, 1513/5, 1513/4, 1513/3, 
1497/4, 1497/5, 1497/2, 1512, 1511/2, 1516/2, 4053/5 hrsz. 
telkei. 

- a létesítmény külső oldala mentén, a védő kerítés 
oldalában 6,0 m széles földsávot kell biztosítani, belső út 
kiépítése végett, a szomszédos telkek felhasználói számára, 
Királyhalom KK 1248/1, 1249, 1250, 1251 hrsz. telekrészein.  
 

• EGYÉB BEÉPÍTETLEN ÉPÍTÉSI TELKEK: 
-az E-75 autóút közlekedési folyosójában, a 13+150 

km azonosító pontnál a kilométerszám  növekedési irányában 
az autóút nyomvonalának bal oldala mentén,  - melyen a 
tervek szerint közhasználati létesítmény - benzinkút és 
pihenőhely létesül: 

- egész telkek: Királyhalom KK,  1244/1, 1245/1, 
1236/2, 1246/1, 1247/1 hrsz., és 1248/1, 1249, 1250, 1251 
telekrészek, melyeken a benzintöltő állomás és pihenőhely 
létesül valamint 
 - Királyhalom KK 1242/1 és 1242/2 (állami 
tulajdonban) melyeken keresztül a létesítmény közlekedési 
csatlakozásai épülnek  

 

3. szakasz 
A jelen határozat 1. szakaszában szereplő tervhez nem 

készül jelentés a környezeti hatás stratégiai vizsgálatáról.  
 

4. szakasz 
A terv elkészítője Szabadka Község Városrendezési 

Intézete KV. 
 

5. szakasz 
A terv kidolgozásának határideje, a jelen határozat 

hatályba lépésétől számított két hónap.  
 

6. szakasz 
A terv kidolgozásához szükséges eszközöket  

Ábrahám Vilmos biztosítja, Királyhalom,  Aranysor 95. sz., 
az  U-06/06 jelzésű,  2006.05.15.-én megkötött szerződés 
szerint.  

 

7. szakasz 
A terv indítványa közszemlére kerül, 15 napra, a 

szabadkai Városházán, Szabadság tér 1.  
 

8. szakasz 
A jelen határozat szerves részét a következők képezik: 
- AZ E-75 HORGOS-SZABADKA-BELGRÁD 

autóút bal (déli) oldalán, KIRÁLYHALMA TÉRSÉGE, 
13+150 km közúti azonosító ponton építendő (II TÍPUSÚ) 
ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS ÉS PIHENŐHELY 
RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK 

kidolgozásáról szóló program, melyet Szabadka Község 
Városrendezési Intézete készített, az U- 06/06 jelzésű 
szerződés alapján, és 

- Az Építési szolgálat II-02-353- 378.1/2005 számú, 
2006.08.30-án kelt határozata, mely szerint  nem kell 
stratégiai környezeti hatástanulmányt készíteni, az E-75 
HORGOS-SZABADKA-BELGRÁD autóút bal (déli) 
oldalán, KIRÁLYHALMA TÉRSÉGE, 13+150 km közúti 
azonosító ponton építendő (II TÍPUSÚ) 
ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS ÉS PIHENŐHELY 
RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ. 

 

9. 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-011-18/2007 
Kelt: 2007.04.25-én 
S z a b a d k a  

A KKT ELNÖKE 
Saša Vučinić, s.k. 

   

A helyi önkormányzatról szóló törvény 7. szakasza 
(az SZK Hivatalos Közlönyének 9/02, 33/04 és 135/04 
száma) és Szabadka község alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 5) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/02, 59/04, 61/04, 12/05 és 12/06 száma) alapján Szabadka 
Község Képviselő-testülete 2007.04.25-én megtartott 35. 
ülésén meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 
A HELYI KÖZÖSSÉGEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 A helyi közösségekről szóló határozat 3. 
szakaszának 2. bekezdésében (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 41/02, 2/03 – jav. és 3/05 száma) törölni kell az: 
„előzetes” szót. 

 

2. szakasz 
A 21. szakasz 3. bekezdésében a: „30” szám helyett 

a: „15” számot kell beírni. 
 A 7. szakaszban a: „15” szám helyett a: „30” számot 
kell beírni. 
 A 8. szakaszban a: „15” szám helyett a: „30” számot 
kell beírni. 

A 13.-18. szakaszokat törölni kell. 
 

3. szakasz 
 A 21. szakasz után a következő két új szakaszt – a 
21/a és a 21/b szakaszt kell beírni: 
 

„21/a szakasz 
 A választási listát legkésőbb 15 nappal a választások 
kitűzött időpontja előtt el kell juttatni a Községi választási 
bizottsághoz. 
 A választási listához a következő dokumentációt 
kell mellékelni: 

1) igazolás a jelöltlistán szereplő valamennyi jelölt 
választói jogáról  

2) a jelöltek írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, 
hogy elfogadják a jelölést, amit az illetékes 
szerv vagy a Közgyűlés két tagja hitelesít 
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3) a jelöltek érvényes személyi igazolványának 

fénymásolata 
4) a listavezető írásos egyetértése 
5) a választói listát beterjesztő személyek 

meghatalmazása 
6) a jelöltlistát támogató választópolgárok aláírásai 
7) írásos koalíciós megállapodás, amennyiben a 

jelöltlistát pártkoalíció terjeszti be. 
A jelen szakasz 2. bekezdésének 1),2),4),5) és 6) 

pontjában szereplő adatlapok külalakját és tartalmát a 
Községi választási bizottság írja elő. 

Egy személy a Közgyűlés tagjává csak egy 
választási listán jelölhető. 

A listaállító határozza meg a listán szereplő jelöltek 
sorrendjét. 

A jelöltek legalább egyharmadának a kisebb 
számban képviselt nemet kell képviselnie.  
 

21/b szakasz 
A Közgyűlés tagjainak megválasztásában az a 

polgár vehet részt, aki rendelkezik szavazójoggal és 
lakóhelye a helyi közösség területén van (a továbbiakban: 
választó). 

A választói névjegyzék vezetésében illetékes szerv a 
Szabadkai Községi Közigazgatás. 
 A választások kiírását követő napon a választói 
névjegyzék vezetésében illetékes szerv nyilvános hirdetmény 
vagy a tájékoztatási eszközök révén értesíti a polgárokat 
arról, hogy betekinthetnek a választói névjegyzékbe, és 
kérhetik az abban szereplő adatok bejegyzését, törlését, 
módosítását, kiegészítését vagy javítását. 
 A választói névjegyzéket legkésőbb a választások 
megtartása előtt 8 nappal le kell zárni. 
 Minden szavazónak legkésőbb 3 nappal a 
választások megtartása előtt kötelezően kézbesíteni kell a 
választások napjáról és időpontjáról szóló értesítést, mely 
tartalmazza azon szavazóhely számát és címét, amelyen a 
szavazó szavaz, és a számot, amely alatt a szavazói 
névjegyzékben szerepel.” 
 

4. szakasz 
 A 23. szakasz 5. bekezdésében, a mondat végén a 
pont helyett vesszőt kell tenni és a következő szavakat kell 
hozzáírni: „kivéve az azon jelöltlistáknak adott szavazatokat, 
melyek nem érték el a szavazásban részt vett polgárok össz 
szavazatainak minimum 5 %-át.” 
 A 11. bekezdés után a következő új bekezdést kell 
beírni: 
 „A választási lista elnyert mandátumainak 1/3-át 
osztják ki a listán szereplő jelölteknek, a listán elfoglalt 
sorrend szerint.” 
 A 12. bekezdésben, amelyből 13. bekezdés lesz a: 
„kiosztják” szó után: „az elnyert mandátumok fennmaradó 
2/3-át” szavakat kell beírni, a: „mandátumok” szót pedig 
törölni kell. 
 A 13. és 14. bekezdésekből 14. és 15. bekezdés lesz. 
 A 15. bekezdésben, amelyből 16. bekezdés lesz a: 
„mandátumok” szót helyett: „az elnyert mandátumok 2/3” 
szavakat kell beírni. 
  

5. szakasz 
 A 23. szakasz után a következő két új szakaszt – a 
23/a és a 23/b szakaszt kell beírni: 
 

„23/a szakasz 
 A Közgyűlés tagjának az alábbi esetekben szűnik 
meg idő előtt mandátuma, melyre megválasztották: 

1) lemondással 
2) a Közgyűlés feloszlatásáról hozott döntéssel 
3) ha jogerős bírósági ítélettel legkevesebb hat 

hónapos feltétel nélküli börtönbüntetésre ítélik  
4) ha jogerős döntéssel cselekvőképtelenné 

nyilvánítják 
5) ha lakcíme a helyi közösség területén 

megszűnik 
6) ha elveszíti állampolgárságát 
7) ha elhalálozik. 
A Közgyűlés tagjának mandátuma a jelen szakasz 1. 

bekezdésében leírt esemény beálltának napjával szűnik meg. 
A mandátum megszűnésének napját – kivéve a jelen 

szakasz 1. bekezdésének 2) pontjában leírt esetben – a 
Közgyűlés a mandátum megszűnésének okára vonatkozó 
értesítés kézhezvételétét követő első ülésén állapítja meg. 
 

23/b szakasz 
 Minden választó, a Közgyűlés tagjelöltje és a 
választási lista beterjesztője óvást emelhet a Községi 
választási bizottságnál a választói jog vagy a választási 
eljárás megsértése miatt. 
 Az óvást a határozat meghozatalának illetve a 
cselekmény elkövetésének vagy a mulasztásnak a napjától 
számított 24 órán belül kell benyújtani. 
 A Községi választási bizottság az óvás 
kézhezvételétől számított 48 órán belül döntést hoz az óvás 
ügyében és azt a kifogást emelőnek kézbesíti. 
 Ha a Községi választási bizottság elfogadja az óvást, 
a határozatot vagy cselekvést érvényteleníti. 
 Ha a Községi választási bizottság a jelen 
határozatban megszabott határidőn belül nem dönt az óvás 
ügyében, az elfogadottnak tekintendő.” 
 

6. szakasz 
 A 25. szakasz a következőkre módosul: 
 „A Közgyűlés a Közgyűlés teljes létszámának 
többségével dönthet saját feloszlatását illetően. 
 A Közgyűlés feloszlatásáról dönthetnek a helyi 
közösség polgárai is, népszavazás útján. 
 A Közgyűlés feloszlatására abban az esetben 
indítványozható népszavazás kiírása, ha úgy értékelik, hogy a 
helyi közösségben nem tesznek eleget a helyi lakosság 
igényeinek és nem képviselik azok érdekeit, vagy hogy a 
helyi közösségre bízott feladatokat nem a törvénnyel, az 
alapszabállyal, a helyi közösség alakításáról szóló 
határozattal vagy a képviselő-testület határozataival 
összhangban látják el. 
 A jelen szakasz 3. bekezdésében leírt javaslatot 
felterjesztheti: 

- a helyi közösség területén élő választópolgárok 
legalább 10 %-a 

- a polgármester 
- a községi képviselő-testület legkevesebb 20 

tanácsnoka. 
A népszavazás kiírásáról szóló határozatot a községi 

képviselő-testület hozza meg, a képviselő-testület 
tanácsnokai teljes létszámának szavazattöbbségével. 

A Közgyűlés feloszlatására vonatkozó döntés akkor 
tekinthető meghozottnak, ha azt a szavazáson részt vett 
szavazópolgárok többsége megszavazza. 

Amennyiben a Közgyűlés határozatot hoz saját 
feloszlatásáról, és ha a népszavazáson a Közgyűlés 
feloszlatása mellett döntenek, a községi képviselő-testület 
elnöke a Közgyűlés feloszlatásra vonatkozó határozatának 
meghozatalától illetve a népszavazás eredményének 
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véglegesítésétől számított 5 napon belül rendkívüli 
választásokat ír ki a Közgyűlés tagjainak megválasztására. 

A választási eljárást a jelen határozat rendelkezései 
szerint kell lefolytatni. 

Az újonnan megválasztott Közgyűlés megbízatási 
ideje a többi helyi közösség közgyűlése rendes összetétele 
megbízatási idejének lejártáig tart. 

A Közgyűlés feloszlatása esetén a Közgyűlés 
tagjainak megbízatása az új Közgyűlés megalakulásáig tart. 
Nem hozható határozat a Közgyűlés feloszlatásáról, ha a 
Közgyűlés tagjainak megválasztásától kevesebb mint 12 
hónap telt el, vagy ha a Közgyűlés tagjai  megbízatásának 
leteltéig kevesebb mint 12 hónap maradt.” 
 

7. szakasz 
 A 26. szakasz a következőkre módosul: 
 „Mindazokban a kérdésekben, melyek a jelen 
határozattal nem lettek szabályozva, és a választást 
lebonyolító szervekre, a jelölésre, a jelöltlista visszavonására, 
a választási listák kihirdetésére, az összesített választási lista 
véglegesítésének eljárására, a polgároknak a jelöltlistákról 
való értesítésére, a választások lebonyolítására, a választási 
eredmények megállapítására és kihirdetésére, a megismételt 
választásokra és a mandátumoknak a Közgyűlés tagja 
mandátumának idő előtti megszűnése esetén való 
odaítélésével kapcsolatosak, a helyhatósági választásokról 
szóló törvény (az SZK Hivatalos közlönyének 33/02, 37/02 – 
jav. és 42/02 száma) vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni, valamint a népképviselők megválasztásáról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos közlönyének 35/2000 száma) 
rendelkezéseit, amennyiben a helyhatósági választásokról 
szóló törvény arra utasít.” 
 

8. szakasz 
 A helyi közösségek azon szervei, melyeknek 
megbízatása az új szervek megválasztása előtt lejár, a 
hatáskörükbe tartozó feladatokat mindaddig ellátják, amíg a 
helyi közösség új szervei meg nem alakulnak.  
 

9. szakasz 
 Jelen határozat Szabadka község Hivatalos Lapjában 
való közzétételét követő nappal lép hatályba. 
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A helyhatósági választásokról szóló törvény 14. 
szakaszának 2. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 33/2002, 37/2002 és 42/2002 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 2007.04.25-én megtartott 35. ülésén 
meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

TITKÁRÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS AZ ÚJ 
TITKÁR KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I 
 A jelen végzés meghozatalának napjával Csúcs 
Ferenc okl. jogászt felmentjük a Szabadkai Községi 
Választási Bizottság titkári tisztsége alól. 
 

II 
 A jelen végzés meghozatalát követő nappal  Ladócki 
Gyula okl. jogászt kinevezzük a Szabadkai Községi 
Választási Bizottság titkárává. 
 Kinevezett személy megbízatása a Szabadkai 
Községi Választási Bizottság 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-011-24/2007 
Kelt: 2007.04.25-én 
S z a b a d k a  

A KKT ELNÖKE 
Saša Vučinić, s.k. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. oldal – 10. szám                                             Szabadka Község Hivatalos Lapja                                                     2007. április 25. 
 
 
 
 
 

T A R T A L O M 
 

           Oldalszám 
 
 

1. I-454-7/2007 SZÁMÚ ZÁRADÉK ........................................................................................................................................................... 1 
2. I-9-5/2007 SZÁMÚ ZÁRADÉK ............................................................................................................................................................... 2 
3. HATÁROZAT AZ E-75 HORGOS-SZABADKA-BELGRÁD AUTÓÚT BAL (DÉLI) OLDALÁN, KIRÁLYHALMA  

TÉRSÉGE, 13+150 KM KÖZÚTI AZONOSÍTÓ PONTON ÉPÍTENDŐ (II TÍPUSÚ) ÜZEMANYAGTÖLTŐ  
ÁLLOMÁS ÉS PIHENŐHELY RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL............................................. 2 

4. HATÁROZAT A HELYI KÖZÖSSÉGEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ................ 3 
5. VÉGZÉS A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TITKÁRÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS AZ ÚJ TITKÁR  

KINEVEZÉSÉRŐL ................................................................................................................................................................................... 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabadka Község Hivatalos Lapja – Kiadó és nyomda: Szabadka Község Képviselő-testülete, Szabadság tér 1. Telefon: 554-050 
so@subotica.co.yu Példányszám: 200 példány. Fő és felelős szerkesztő: Sveller Árpád, okl. jogász, Szabadka Község Képviselő-
testületének titkára. Előfizetési díj előlege a 2007. évre 1950,00 dinár. Hirdetések a díjszabás szerint. Átutalási számlaszám: 840-
745151843-03 – Egyéb bevételek,  hivatkozási szám 97 69 236 községi közigazgatási szervek. 

 


