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A Szabadka Község művelődésre, köztájékoztatásra és 
kiadói tevékenységre elkülönített költségvetési eszközeinek 
odaítéléséről szóló szabályzat 11. szakasza (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 5/05 és 7/07 száma) alapján Szabadka 
Község Művelődési és kiadói pályázati bizottsága meghirdeti 
az alábbi 

 

PÁLYÁZATOT 
 Kulturális különprogramok és rendezvények 

támogatására 2007-ben a következő célterületeken: 
A művelődési egyesületek és műkedvelők 

tevékenységének támogatására összesen 900.000,00 dinár, és a 
kulturális különprogramok és rendezvények szervezésére 
összesen 1.300.000,00 dinár kerül kiosztásra. 

 A támogatás kedvezményezettjei lehetnek művelődési 
tevékenységet folytató intézmények, szervezetek, egyesületek, 
továbbá egyéb bejegyzett szervezetek, egyesületek vagy 
magánszemélyek, akik művelődési vagy kiadói tevékenységet 
folytatnak és az előírásoknak megfelelően számlával 
rendelkeznek.  

A művelődési egyesületek és műkedvelők 
tevékenységére szánt eszközök az alábbi program- és 
projektcsoportokra ítélhetők oda:                                              

a) Művelődési egyesületek vagy műkedvelők 
által megvalósított olyan programok vagy projektek, melyek 
segítik a fiatal alkotók a zene, népművészet vagy más 
alkotóterületen kifejtett munkáját; 

b) Fesztiválok, vetélkedők, szemlék és 
kiállítások szervezése illetve az ezeken való részvétel, 
meghívás alapján;  

c) Népviselet és egyéb folklór jellegű kellékek 
beszerzése (két múzeumi custos véleményét kell mellékelni). 

A művelődési rendezvényekre szánt eszközök az 
alábbi művelődési-művészeti tevékenységi körökben szervezett 
programokra és projektekre ítélhetők oda: 

a) Zene: klasszikus zene, jazz, kortárs zene és 
kórusművek előadása; 

b) Képzőművészet: önálló és csoportos tárlatok; 
c) Irodalom: irodalmi találkozók; 

d) Színművészet: kortárs dráma (szöveg és 
színrevitel); 

e) Filmművészet: dokumentum- és kisfilm; 
f) Fesztiválok, vetélkedők és szemlék szervezése, 

illetve az azokon való részvétel; 
g) Tanácskozások és konferenciák szervezése ill. az 

azokon való részvétel a következő területeken: 
műemlékvédelem, növényi és egyéb természeti ritkaságok 
védelme; 

h) Képzőművészeti alkotások, muzeális tárgyak, régi 
és ritka könyvek, illetve műtárgyak vásárlása. 

A támogatás kedvezményezettjei (az eszközök 
kézhezvételét megelőzően) nyilatkozatot tesznek arról, hogy a 
folyósított eszközöket rendeltetésszerűen, az előirányzott 
célokra használják fel. A bizottság fenntartja a jogot, hogy a 
pályázóktól szükség szerint további dokumentumokat és 
információkat kérjen, illetve, hogy a helyszínen 
informálódjon, vagy további feltételeket támasszon. 

A pályázat eredményéről a pályázókat írásban 
értesítik. 

Pályázni az erre a célra készített pályázati adatlapon 
lehet, amely a Városháza elnökségi bejáratának portáján 
(Gyógyszertár melletti bejárat) vehető át munkanapokon 7 és 
14 óra között. 

Az adatlap letölthető az Internetről is a 
www.subotica.co.yu.Konkursni címen, és fénymásolható. 

A kitöltött pályázati űrlapokat a pályázók a Községi 
Ügyfélszolgálatban nyújthatják be, a Városháza, Szabadság tér 
1. szám alatt.  

A pályázati határidő, vagyis a pályázati űrlapok 
átadásának határideje a pályázatnak a Subotičke, a Subotičke 
novine, a Dani, a Hét Nap és a Hrvatska riječ lapokban, 
Szabadka Község Hivatalos Lapjában, valamint a község 
www.subotica.co.yu honlapján való közzétételétől számított 
15 nap.  

Kedvezményezettek kötelesek a programok vagy 
projektek megvalósítását követő 30 napon belül beszámolót 
készíteni a megvalósításról és a felhasznált pénzeszközökről, 
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A jelentést a Társadalmi tevékenységek szolgálatához kell 
eljuttatni, a Szabadság tér 1/III címre. 

A hiányos és késve érkezett pályázatokat nem 
veszik figyelembe. Továbbra azon szervezetek, 
intézmények, egyesületek és műkedvelő egyének pályázatai 
sem kerülnek elbírálásra, kik a 2006-os évben az elnyert és 
felhasznált eszközökről szóló pénzügyi jelentést 
elmulasztották benyújtani.  

 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
MŰVELŐDÉSI ÉS KIADÓI PÁLYÁZATI BIZOTTSÁG 
Szám: I-401-159/2007 
Kelt: 2007. 05. 29. 

A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
Raffai Judit s.k. 

_____________________________________________________ 
 

A Szabadka Község művelődésre, 
köztájékoztatásra és kiadói tevékenységre elkülönített 
költségvetési eszközeinek odaítéléséről szóló szabályzat 11. 
szakasza (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 5/05 és 
7/07 száma) alapján Szabadka Község Művelődési és 
kiadói pályázati bizottsága közzé teszi az alábbi  

 
P Á L Y Á Z A T O T 

Kiadói tevékenység támogatására a folyó 2007. 
évre, összesen 820.000,00 dinárnyi összegben. 

 A pályázaton részt vehetnek Szabadka község 
területén működő, művelődési és kiadói tevékenységet 
folytató intézmények, szervezetek, egyesületek vagy 
magánszemélyek, a következő kiadói tevékenységi 
körökben: 

- könyvkiadás és folyóiratok megjelentetése; 
- műfordítás; 
- CD-k, és audiovizuális kiadványok 

megjelentetése; 
- könyvek, CD-k és audiovizuális kiadványok 

vásárlása. 
A kiadótevékenységre szánt eszközök pályázati 

úton történő odaítélésekor az alapvető követelmények a 
következők: 

- Könyv megjelentetése esetén két pozitív 
kritikusi recenzió; 

- Műfordítás esetén egy illetékes fordító 
szakvéleménye; 

- A könyvek, CD-k és audiovizuális alkotások 
kiadása esetén azokat a szerzőket részesítjük előnyben, kik 
műveikben tükrözik vidékünk kulturális örökségét és a 
korszerű művészeti irányzatokat ápolják 

A támogatás kedvezményezettjei (az eszközök 
kézhezvételét megelőzően) nyilatkozatot tesznek arról, 
hogy a folyósított eszközöket rendeltetésszerűen, az 
előirányzott célokra használják fel. A bizottság fenntartja a 
jogot, hogy a pályázóktól szükség szerint további 
dokumentumokat és információkat kérjen, illetve, hogy a 
helyszínen informálódjon, vagy további feltételeket 
támasszon. 

A pályázat eredményéről a pályázókat írásban 
értesítik. 

Pályázni az erre a célra készített pályázati űrlapon 
lehet, amely a Városháza elnökségi bejáratának portáján 
(Gyógyszertár melletti bejárat) vehető át munkanapokon 7 
és 14 óra között. 

A pályázati űrlapok a www.subotica.co.yu 
honlapról is letölthetők.  

Az űrlapok fénymásolhatók. 
A kitöltött pályázati űrlapokat a pályázók a Községi 
Ügyfélszolgálatban nyújthatják be, a Városháza, Szabadság tér 
1. szám alatt.  

A pályázati határidő, vagyis a pályázati űrlapok 
átadásának határideje a pályázatnak a Subotičke, a Subotičke 
novine, a Dani, a Hét Nap és a Hrvatska riječ lapokban, 
Szabadka Község Hivatalos Lapjában, valamint a község 
www.subotica.co.yu honlapján való közzétételétől számított 15 
nap.  

Kedvezményezettek kötelesek a programok vagy 
projektek megvalósítását követő 30 napon belül beszámolót 
készíteni a megvalósításról és a felhasznált pénzeszközökről.  

A hiányos és késve érkezett pályázatokat nem veszik 
figyelembe. Továbbra azon szervezetek, intézmények, 
egyesületek és egyének pályázatai sem kerülnek elbírálásra, kik 
a 2006-os évben az elnyert és felhasznált eszközökről szóló 
pénzügyi jelentést elmulasztották benyújtani. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
MŰVELŐDÉSI ÉS KIADÓI PÁLYÁZATI BIZOTTSÁG 
Szám: I-401-160/2007 
Kelt: 2007. 05. 29. 

A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
 Raffai Judit s.k. 
 
 

A Szabadka Község művelődésre, köztájékoztatásra és 
kiadói tevékenységre elkülönített költségvetési eszközeinek 
odaítéléséről szóló szabályzat 11. szakasza (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 5/05 és 7/07 száma) alapján Szabadka 
Község Köztájékoztatási pályázati bizottsága közzé teszi az 
alábbi 

 
P Á L Y Á Z A T O T 

a köztájékoztatás támogatására a 2007. évben. 
Köztájékoztatási tevékenység folytatása a Szabadka 

község területén hivatalos használatban lévő nyelveken. 
A köztájékoztatási szolgáltatások támogatására 

szolgáló 2.852.000,00 dinárnyi eszközök az alábbi tájékoztatási 
eszközök alapítóinak ítélhetők oda: 

a) a újságok; 
b) rádióműsorok és 
c) televíziós műsorok 
 

Az támogatásban részesülhetnek Szabadka község 
területén hivatalos használatban lévő nyelveken történő 
köztájékoztatást folytató intézmények, gazdasági társaságok, 
pénzalapok, alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek, 
kiknek székhelye vagy szervezeti egysége Szabadka község 
területén van. 

Az eszközök pályázati úton történő, csoportonkénti 
odaítélésekor az alapvető kritériumok a következők: 
olyan műsorok, projektek és cikkek, melyek az önkormányzat 
működésével és tevékenységeivel foglalkoznak – különösen 
azokkal az önkormányzati rendezvényekkel, művelődési és 
egyéb programokkal melyek a község polgárainak általános 
érdekeit képviselik; 

- olyan műsorok, projektek és cikkek, melyek Szabadka 
község polgárainak általános érdekeit képviselő, 
mindennapos kérdésekkel foglalkoznak 
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- olyan műsorok, projektek és cikkek, melyek 

hozzájárulnak az együttélés, a multikulturális és 
többvallású társadalom értékeinek megerősítéséhez 
Szabadka község területén. 

- vételkörzet – a pályázónak biztosítania kell a rádió- 
illetve televíziós jelek minőséges vételét a Szabadka 
község területén élő polgárok legalább 60% részére. 

A műsorok, projektek és cikkek támogatására 
közzétett pályázatok résztvevőinek a pályázati jelentkezőlap 
mellett nyilatkozatot kell mellékelniük arról, hogy 
rendelkeznek a megfelelő műszaki és személyzeti kapacitással, 
valamint hogy lefedik a kívánt vételkörzetet 

A támogatás kedvezményezettjei (az eszközök 
kézhezvételét megelőzően) nyilatkozatot tesznek arról, hogy a 
folyósított eszközöket rendeltetésszerűen, az előirányzott 
célokra használják fel. A bizottság fenntartja a jogot, hogy a 
pályázóktól szükség szerint további dokumentumokat és 
információkat kérjen, illetve, hogy a helyszínen informálódjon, 
vagy további feltételeket támasszon. 

A pályázókat írásban értesítjük a 
pályázateredményéről. 

Pályázni az erre a célra készített pályázati űrlapon 
lehet, amely a Városháza elnökségi bejáratának portáján 
(Gyógyszertár melletti bejárat) vehető át munkanapokon 7 és 
14 óra között. A pályázati űrlapok a www.subotica.co.yu 
honlapról is letölthetők. 

Az űrlapok fénymásolhatók. 

A kitöltött pályázati űrlapokat a pályázók a Községi 
Ügyfélszolgálatban nyújthatják be, a Városháza, Szabadság tér 
1. szám alatt.  

A pályázati határidő, vagyis a pályázati űrlapok 
átadásának határideje a pályázatnak a Subotičke, a Subotičke 
novine, a Dani, a Hét Nap és a Hrvatska riječ lapokban, 
Szabadka Község Hivatalos Lapjában, valamint a község 
www.subotica.co.yu honlapján való közzétételétől számított 15 
nap.  

Kedvezményezettek kötelesek a programok vagy 
projektek megvalósítását követő 30 napon belül beszámolót 
készíteni a megvalósításról és a felhasznált pénzeszközökről.  

A jelentést a Társadalmi tevékenységek szolgálatához 
kell eljuttatni, a Szabadság tér 1/III címre. 

A hiányos és késve érkezett pályázatokat nem vesszük 
figyelembe.  

 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
KIADÓI TEVÉKENYSÉGEK PÁLYÁZATI BIZOTTSÁG 
Szám: I-401-161/2007 
Kelt: 2007. 05. 29. 

A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
 Bús Ottó s.k. 

 
 
 

 
 A közvállalatokról és közhasznú tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (az 
SZK Hivatalos Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005 és 108/2005-kiigazítás száma), a díjszabás jóváhagyására vonatkozó 
meghatalmazásról szóló határozat (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 57/2004 száma) és a közparkolókról szóló határozat 17. 
szakaszának 2. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 12/2005 száma) alapján és a közparkolókról szóló végzésnek 
megfelelően (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 11/2006 és 15/2007) és  a taxiállomások  Szabadka község területén való 
elhelyezéséről készült terv elfogadásáról szóló (U-150/2006; U/-150/2006-1 és U-150/2006-2) a 2006.09.06. kelt I-352-511/2006 
számú, a 2007.01.22. kelt I-352-17/2007 iratszámú és a   2007.04.04. keltezésű I-352-136/2007 számú végzés alapján a 
polgármester meghozza az alábbi 
 

VÉGZÉST 
A PARKOLÁSI DÍJAK ÉS A SZABÁLYTALANUL PARKOLÓ JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSI 

DÍJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 
I 

Jóváhagyjuk a Parking KKV Igazgató bizottságának a parkolási díjak és a szabálytalanul parkoló járművek elviteli díjának 
módosítására és kiegészítésére vonatkozó 2006. május 16-án határozatát, amely 2006. június 01-től kerül alkalmazásra.  
Az egységesített árjegyzék a jelen végzés alkotórészét képezi.  
 

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

III 
Jelen végzés megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Község 
Szám: I-38-9/2007 
Kelt: 2007. 05. 28. 
S z a b a d k a 
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Kucsera Géza s.k. 
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A PARKOLÁSI DÍJAK ÉS  

A SZABÁLYTALANUL PARKOLÓ JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSI DÍJÁNAK ÁRJEGYZÉKE 
EGYSÉGESÍTETT SZÖVEG 

 
PARKOLÁSI DÍJAK 

 
 I. I-ES ZÓNA – PIROS ZÓNA 

Sor-
szám 

 
LEÍRÁS 
 

 
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. KEDVEZMÉNYES PARKOLÓJEGY – ÜZLETI 
HASZNÁLATRA  
(legfeljebb három járműre) havonta 

2.600,00din/hó 

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

              II. II-ES ZÓNA– SÁRGA ZÓNA 
 

Sor-
szám 

 
LEÍRÁS 
 

 
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 (azzal a járművel használható), 
melyre a jegyet kiadták. 
 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 használni, abba pontos adatokat bejegyezni. 
 
 

             III. III-AS ZÓNA - ZÖLD ZÓNA 
 

Sor-
szám 

 
LEÍRÁS 
 

 
Díj  

1. III. ZÓNA - ZÖLD ZÓNA 
05-15 óráig 

 
60,00 din  
Egyszeri díj 

2. A parkoló bérlet ára havonta  
1.200,00/mes. 

 

 A III. zónában a parkolási díjat díjbeszedők fizettetik meg, a helyszínen. 
 
           IV. ZÓNA – KÉK ZÓNA 
 

Sor-
szám 

 
LEÍRÁS 
 

 
Díj  

1. 
 

IV ZÓNA– KÉK ZÓNA 
(a parkolás ideje nem korlátozott a 
legfeljebb 8 üléses járművek számára, 

 
15,00 din/óra 
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minden megkezdett órára)) 

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

 
300,00 din/hó. 

3. PARKOLÓ BÉRLET 
A parkoló bérlet ára havonta 

 
1.500,00 din/hó. 

 

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

Sor-
szám 

 
LEÍRÁS 
 

 
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. 

 

             V/b KÜLÖN PARKOLÓ A SÁRGA ZÓNÁN BELÜL – Októberi forradalom tér 
 

Red. 
broj 

 
LEÍRÁS 

 
Díj áfával 

1. Minden megkezdett óráért 00,00 - 24 óráig 20,00 din/sat 
2. Minden megkezdett óráért utánfutókra 20,00 din/sat 
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/sat 

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

1.500,00 din/hó 
5/a Bérletek a piaci asztalok bérlői számára, akik 

rendelkeznek a Szabadkai Piacok KKV által 
kiadott igazolvánnyal - havonta 

 
1.400,00 din/hó. 

6. Az elveszített szelvényért fizetendő díj 100,00 din 
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. 

 

VI. A PIROS ZÓNÁT KIVÉVE VALAMENNYI PARKOLÓRA ÉRVÉNYES BÉRLET 
 

Sor- 
szám 

 
LEÍRÁS 

 
Díj  

1. Havi parkoló bérlet 2.500,00 din/hó. 
2. Az állami szervek és a helyi önkormányzat 

szerveinek tulajdonában lévő szolgálati járművek 
parkolási bérlete - havonta 

 
1.500,00 din/hó 
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       VII. FENNTARTOTT PARKOLÓK 
 

Sor- 
szám 

 
LEÍRÁS 

 
Díj  

1. REZERVÁCIÓ - havonta  
 PIROS ZÓNA  
 7-15 óráig 7.500,00 din/hó. 
 24 órán keresztül 9.000,00 din/hó. 
 SÁRGA ZÓNA  
 7-15 óráig 5.000,00 din./mes 
 24 órán keresztül 7.500,00 din/hó. 
 ZÖLD ZÓNA 

5-15 óráig – havi szinten 
 
3.500,00 din 

 
VIII. FENNTARTOTT PARKOLÓK – TAXI ÁLLOMÁSOK 

 

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

 
A díjakat a taxi állomások Szabadka község területén való elhelyezésére vonatkozó Tervvel összhangban állapítjuk meg 

(U-150/2006; U/-150/2006-1és U-150/2006-2) szám I-352-511/2006, I-352-17/2007 és I-352-136/2007 a következő zónákban: 
 

Sor-
szám 

 
LEÍRÁS 

 
Díj  

1. A fenntartott parkolók – taxi állomások 
használati díja – az ár egy hónapra érvényes, 
járművenként 

 

A Extra zóna 1.000,00 din/hó. járművenként 
B I kategória 800,00 din/hó járművenként 
C II kategória 600,00 din/hó járművenként 
D III kategória 500,00 din/hó járművenként 

 

* 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 
 

 
 

Gore navedeni popust se ne odnosi na pretplatne karte za potrebe službenih vozila u vlasništvu državnih organa i organa 
Lokalne samouprave. 

 

          IX PÓTDÍJ 
 

 

Red. 
broj 

 
LEÍRÁS 

 
Díj  

1. 
 

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

 
 

1.000,00 

 

A pótdíj kifizetésére a meghatalmazott 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. 

 

X FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK  

Red. 
broj 

 
LEÍRÁS 

 
 

1. FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK - egy 
matricával megjelölt járműre 

Ingyenes 

 

                  XI AZ AUTÓDEPÓ SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁRA 
 A SZABÁLYTALANUL PARKOLÓ JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSI DÍJA 
 

Sorsz. Szolgáltatás Díj 
1. A »pók« beavatkozása a szabálytalanul 

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

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. Fekbér a depón tartózkodó járművekre 24 
óra leteltét követő 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 pótdíj megfizettetése a jármű kiadása előtt történik. 
A szabálytalanul parkoló járművek »pókkal« való elszállítása az úgynevezett »Autódepóra« a kommunális felügyelőség 

illetve a belügyi szervek utasítása alapján történik, és 24 óra hosszáig őrzik. 
A megkezdett beavatkozást akkor fizettetik meg, amikor a járművet már rákapcsolták a az emelőszerkezetre, de még nem 

szállították el a helyszínről. 
 

           XII A PARKOLÓHELYEK KÜLÖN CÉLRA VALÓ IGÉNYBEVÉTELÉNEK DÍJA 
 

Sorsz.  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/dan 

 
 

 A tervezéséről és építésről szóló törvény 80. és 81. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése és 82. szakasza (a SZK 
Hivatalos Közlönyének. 47/03 és 34/06 száma), az építési 
telkekről szóló határozat 32. és  33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 31/04, 6/05, 31/05, 
32/06 száma), a szabadkai Építési Igazgatóság 
megalapításáról szóló határozat 1. és 5. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 14/05), valamint 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, Szabadka Község 
polgármestere  2007. 04. 19-én meghozta a következő 
 

VÉGZÉST 
 1. Az egyéb építési telkekhez tartozó, 1/11 részben 
a 16863-as számú telekkönyvi betétbe bejegyzett 01-86 m2 
területű Alsóváros k.k. 16863 hrsz telket közvetlen 
megegyezéssel bérbe adjuk Berberić Piroskának (született 
Zoki, apja neve Ferenc, lakcíme: Szabadka, Cseh Károly 
utca 10.), a 11-es számú garázs felépítése céljából a 
sorgarázs keretében. 
 2. A bérleti jog 99 évre vonatkozik, és a határidő 
letelte előtt, a törvénnyel összhangban  meghosszabbítható. 
 3. Jelen végzés 1. pontjába foglalt telek bérleti díja 
a teljes 99 éves időszakra  39.000,00 dinár, a telek rendezése 
12.825,00, tehát összesen 48.825,00 dinár. 
 4. Az apszolút jogok átruházására vonatkozó 
adókötelezettség a bérlőt terheli. 
              5. A bérlő köteles a jelen végzés hatályba lépésétől 
számított 8 napon belül beszerezni az építési engedélyt, és a 
garázs építését egy éven belül be kell fejeznie. 
 6. A bérlő köteles a jelen végzés véglegesítését 
követő 30 napon belül megkötni a bérleti szerződést a 
községi Építési Igazgatóság KV-tal. 
Amennyiben a bérleti szerződést nem köti meg a 
meghatározott határidőn belül, a jelen végzést hatályon kívül 

helyezzük, anélkül, hogy a bérlőnek joga lenne a 
biztosítékként befizetett összeg visszatérítésére. 
 7. Jelen végzés megjelenik a Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Szám: I-464-122/2007 
Keltezés: 2007. 04.19. 
S z a b a d k a 

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Kucsera Géza s.k.   

 
 

 A tervezéséről és építésről szóló törvény 80. és 81. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése és 82. szakasza (a SZK 
Hivatalos Közlönyének. 47/03 és 34/06 száma), az építési 
telkekről szóló határozat 32. és  33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 31/04, 6/05, 31/05, 
32/06 száma), a szabadkai Építési Igazgatóság 
megalapításáról szóló határozat 1. és 5. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 14/05), valamint 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, Szabadka polgármestere  
2007. 04. 19-én meghozta a következő 
 

 

VÉGZÉST 
 1. Az egyéb építési telkekhez tartozó, 1/15 részben 
a 15662-es számú telekkönyvi betétbe bejegyzett 02-61 m2 
területű Alsóváros k.k. 34177/63 hrsz telket közvetlen 
megegyezéssel bérbe adjuk Bajagić Radošnak (apja neve 
Milutin, lakcíme: Szabadka, Dravograd u. 2.), a 8-as számú 
garázs felépítése céljából a sorgarázs keretében. 
 2. A bérleti jog 99 évre vonatkozik, és a határidő 
letelte előtt, a törvénnyel összhangban  meghosszabbítható. 
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 3. Jelen végzés 1. pontjába foglalt telek bérleti díja 
a teljes 99 éves időszakra  18.000,00 dinár, a telek rendezése 
12.825,00, tehát összesen 30.825,00 dinár. 
 4. Az apszolút jogok átruházására vonatkozó 
adókötelezettség a bérlőt terheli. 
 5. A bérlő köteles a jelen végzés hatályba lépésétől 
számított 8 napon belül beszerezni az építési engedélyt, és a 
garázs építését egy éven belül be kell fejeznie. 
 6. A bérlő köteles a jelen végzés véglegesítését 
követő 30 napon belül megkötni a bérleti szerződést a 
községi Építési Igazgatóság KV-tal. 
 Amennyiben a bérleti szerződést nem köti meg a 
meghatározott határidőn belül, a jelen végzést hatályon kívül 
helyezzük, anélkül, hogy a bérlőnek joga lenne a 
biztosítékként befizetett összeg visszatérítésére. 
 7. Jelen végzés megjelenik a Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Szám: I-464-123/2007 
Keltezés: 2007. 04.19. 
S z a b a d k a 

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Kucsera Géza s.k.   

 

 A tervezéséről és építésről szóló törvény 80. és 81. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése és 82. szakasza (a SZK 
Hivatalos Közlönyének. 47/03 és 34/06 száma), az építési 
telkekről szóló határozat 32. és  33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 31/04, 6/05, 31/05, 
32/06 száma), a szabadkai Építési Igazgatóság 
megalapításáról szóló határozat 1. és 5. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 14/05), valamint 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, Szabadka polgármestere  
2007. 04. 19-én meghozta a következő 
 

VÉGZÉST 
 1. Az egyéb építési telkekhez tartozó, 1-71-80 m2 

területű, Békova k.k. 2295/3 hrsz telket mezőgazdasági 
célokra bérbe adjuk Pećerić Ivannak (apja neve Stipan, 
lakcíme: Békova, 343/a számú tanya). 
 2. A jelen végzés 1. pontjába foglalt telek bérlése a 
2007.10.15-étől 2010.10.15-éig terjedő időszakra 
vonatkozik.  
 3. A bérleti díj 54.117,00 dinár arra az időszakra, 
melyre a bérleti szerződés szól. Ezt az összeget a bérlő 
köteles a jelen végzés véglegesítésétől számított 40 napon 
belül befizetni. 
 4. A bérlő köteles a jelen végzés véglegesítését 
követő 30 napon belül megkötni a bérleti szerződést a 
községi Építési Igazgatóság KV-tal. 
 Amennyiben a bérleti szerződést nem köti meg a 
meghatározott határidőn belül, a jelen végzést hatályon kívül 
helyezzük, anélkül, hogy a bérlőnek joga lenne a 
biztosítékként befizetett összeg visszatérítésére. 
 7. Jelen végzés megjelenik a Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Szám: I-464-131/2007 
Keltezés: 2007. 04.19. 
S z a b a d k a 

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Kucsera Géza s.k.   

 

 A tervezéséről és építésről szóló törvény 80. és 81. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése és 82. szakasza (a SZK 
Hivatalos Közlönyének. 47/03 és 34/06 száma), az építési 
telkekről szóló határozat 32. és  33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 31/04, 6/05, 31/05, 
32/06 száma), a szabadkai Építési Igazgatóság 
megalapításáról szóló határozat 1. és 5. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 14/05), valamint 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, Szabadka Község 
polgármestere  2007. 04. 19-én meghozta a következő 
 

 VÉGZÉST 
 1. Az egyéb építési telkekhez tartozó, 10-65 m2 
területű, Óváros k.k. 1280/2 hrsz telket mezőgazdasági 
célokra bérbe adjuk Takač Josipnak (apja neve Mirko, 
lakcíme: Szabadka, Frangepán u. 53.). 
 2. A jelen végzés 1. pontjába foglalt telek bérlése a 
2007.10.15-étől 2010.10.15-éig terjedő időszakra 
vonatkozik.  
 3. . A bérleti díj 13.419,00 dinár arra az időszakra, 
melyre a bérleti szerződés szól. Ezt az összeget a bérlő 
köteles a jelen végzés véglegesítésétől számított 40 napon 
belül befizetni. 
 4. A bérlő köteles a jelen végzés véglegesítését 
követő 30 napon belül megkötni a bérleti szerződést a 
községi Építési Igazgatóság KV-tal. 
 Amennyiben a bérleti szerződést nem köti meg a 
meghatározott határidőn belül, a jelen végzést hatályon kívül 
helyezzük, anélkül, hogy a bérlőnek joga lenne a 
biztosítékként befizetett összeg visszatérítésére. 
 7. Jelen végzés megjelenik a Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Szám: I-464-132/2007 
Keltezés: 2007. 04.19. 
S z a b a d k a 

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Kucsera Géza s.k.   

  

 A tervezéséről és építésről szóló törvény 80. és 81. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése és 82. szakasza (a SZK 
Hivatalos Közlönyének. 47/03 és 34/06 száma), az építési 
telkekről szóló határozat 32. és  33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 31/04, 6/05, 31/05, 
32/06 száma), a szabadkai Építési Igazgatóság 
megalapításáról szóló határozat 1. és 5. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 14/05), valamint 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, Szabadka polgármestere  
2007. 04. 19-én meghozta a következő 
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VÉGZÉST 
 1. Az egyéb építési telkekhez tartozó, 06-94 m2 

területű, Újváros k.k. 17896/1 és 17896/2 hrsz telket 
mezőgazdasági célokra bérbe adjuk Lovaš Antunnak, 
lakcíme: Szabadka, Virág u. 1.).  
 2. A jelen végzés 1. pontjába foglalt telek bérlése a 
2007.10.15-étől 2010.10.15-éig terjedő időszakra 
vonatkozik.  
 3. A bérleti díj 13.117,00 dinár arra az időszakra, 
melyre a bérleti szerződés szól. Ezt az összeget a bérlő 
köteles a jelen végzés véglegesítésétől számított 40 napon 
belül befizetni. 
 4. A bérlő köteles a jelen végzés véglegesítését 
követő 30 napon belül megkötni a bérleti szerződést a 
községi Építési Igazgatóság KV-tal. 
 Amennyiben a bérleti szerződést nem köti meg a 
meghatározott határidőn belül, a jelen végzést hatályon kívül 
helyezzük, anélkül, hogy a bérlőnek joga lenne a 
biztosítékként befizetett összeg visszatérítésére. 
 7. Jelen végzés megjelenik a Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Szám: I-464-133/2007 
Keltezés: 2007. 04.19. 
S z a b a d k a 

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Kucsera Géza s.k.   
 

 A tervezéséről és építésről szóló törvény 80. és 81. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése és 82. szakasza (a SZK 
Hivatalos Közlönyének. 47/03 és 34/06 száma), az építési 
telkekről szóló határozat 32. és  33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 31/04, 6/05, 31/05, 
32/06 száma), a szabadkai Építési Igazgatóság 
megalapításáról szóló határozat 1. és 5. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 14/05), valamint 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, Szabadka polgármestere  
2007. 04. 19-én meghozta a következő 
 

VÉGZÉST 
 1. Az egyéb építési telkekhez tartozó, 01-47 m2 

területű, Újváros k.k. 2147/3 hrsz telket mezőgazdasági 
célokra bérbe adjuk Antóci Katalinnak, (született Szabados, 
apja neve Josip, lakcíme: Szabadka, Dedinje u. 17.). 
 2. A jelen végzés 1. pontjába foglalt telek bérlése a 
2007.10.15-étől 2010.10.15-éig terjedő időszakra 
vonatkozik.  
 3. A bérleti díj 2.778,00 dinár arra az időszakra, 
melyre a bérleti szerződés szól. Ezt az összeget a bérlő 
köteles a jelen végzés véglegesítésétől számított 40 napon 
belül befizetni. 
 4. A bérlő köteles a jelen végzés véglegesítését 
követő 30 napon belül megkötni a bérleti szerződést a 
községi Építési Igazgatóság KV-tal. 
 Amennyiben a bérleti szerződést nem köti meg a 
meghatározott határidőn belül, a jelen végzést hatályon kívül 
helyezzük, anélkül, hogy a bérlőnek joga lenne a 
biztosítékként befizetett összeg visszatérítésére. 
 7. Jelen végzés megjelenik a Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 

 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Szám: I-464-134/2007 
Keltezés: 2007. 04.19. 
S z a b a d k a 

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Kucsera Géza s.k.   

 

 A tervezéséről és építésről szóló törvény 80. és 81. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése és 82. szakasza (a SZK 
Hivatalos Közlönyének. 47/03 és 34/06 száma), az építési 
telkekről szóló határozat 32. és  33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 31/04, 6/05, 31/05, 
32/06 száma), a szabadkai Építési Igazgatóság 
megalapításáról szóló határozat 1. és 5. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 14/05), valamint 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, Szabadka polgármestere  
2007. 04. 19-én meghozta a következő 
 

VÉGZÉST 
 1. Az egyéb építési telkekhez tartozó, 06-00 m2 

területű, Újváros k.k. 808/2 hrsz telket mezőgazdasági 
célokra bérbe adjuk Mitrović Dragannak, (apja neve Ilija, 
lakcíme: Szabadka, Ante Parčetić u. 21/5.). 
 2. A jelen végzés 1. pontjába foglalt telek bérlése a 
2007.10.15-étől 2010.10.15-éig terjedő időszakra 
vonatkozik.  
 3. A bérleti díj 11.340,00 dinár arra az időszakra, 
melyre a bérleti szerződés szól. Ezt az összeget a bérlő 
köteles a jelen végzés véglegesítésétől számított 40 napon 
belül befizetni. 
               4. A bérlő köteles a jelen végzés véglegesítését 
követő 30 napon belül megkötni a bérleti szerződést a 
községi Építési Igazgatóság KV-tal. 
 Amennyiben a bérleti szerződést nem köti meg a 
meghatározott határidőn belül, a jelen végzést hatályon kívül 
helyezzük, anélkül, hogy a bérlőnek joga lenne a 
biztosítékként befizetett összeg visszatérítésére. 
 7. Jelen végzés megjelenik a Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Szám: I-464-135/2007 
Keltezés: 2007. 04.19. 
S z a b a d k a 

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Kucsera Géza s.k.   

 

 A tervezéséről és építésről szóló törvény 80. és 81. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése és 82. szakasza (a SZK 
Hivatalos Közlönyének. 47/03 és 34/06 száma), az építési 
telkekről szóló határozat 32. és  33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 31/04, 6/05, 31/05, 
32/06 száma), a szabadkai Építési Igazgatóság 
megalapításáról szóló határozat 1. és 5. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 14/05), valamint 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, Szabadka polgármestere  
2007. 04. 19-én meghozta a következő 



10. oldal – 16. szám                                                Szabadka Község Hivatalos Lapja                                               2007. május 29. 
 

VÉGZÉST 
 1. Az egyéb építési telkekhez tartozó, 12-00 m2 

területű, Palics k.k. 885 hrsz telek egy részét mezőgazdasági 
célokra bérbe adjuk a A&S UNION mezőgazdasági Kft-nek, 
Szabadka, Ivo Andrić u. 7. 
 2. A jelen végzés 1. pontjába foglalt telek bérlése a 
2007.10.15-étől 2010.10.15-éig terjedő időszakra 
vonatkozik.  
 3. A bérleti díj 22.680,00 dinár arra az időszakra, 
melyre a bérleti szerződés szól. Ezt az összeget a bérlő 
köteles a jelen végzés véglegesítésétől számított 40 napon 
belül befizetni. 
 4. A bérlő köteles a jelen végzés véglegesítését 
követő 30 napon belül megkötni a bérleti szerződést a 
községi Építési Igazgatóság KV-tal. 
 Amennyiben a bérleti szerződést nem köti meg a 
meghatározott határidőn belül, a jelen végzést hatályon kívül 
helyezzük, anélkül, hogy a bérlőnek joga lenne a 
biztosítékként befizetett összeg visszatérítésére. 
 7. Jelen végzés megjelenik a Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Szám: I-464-136/200707 
Keltezés: 2007. 04.19. 
S z a b a d k a 

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Kucsera Géza s.k.   

 

 A tervezéséről és építésről szóló törvény 80. és 81. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése és 82. szakasza (a SZK 
Hivatalos Közlönyének. 47/03 és 34/06 száma), az építési 
telkekről szóló határozat 32. és  33. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 31/04, 6/05, 31/05, 
32/06 száma), a szabadkai Építési Igazgatóság 
megalapításáról szóló határozat 1. és 5. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 14/05), valamint 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, Szabadka polgármestere  
2007. 04. 19-én meghozta a következő 
 

VÉGZÉST 
 1. Az egyéb építési telkekhez tartozó, 06-33 m2 

területű, Óváros k.k. 2817 hrsz telket mezőgazdasági célokra 
bérbe adjuk Ljuboja Dejannak, (apja neve Mirko, lakcíme: 
Szabadka, Kalmár Jenő u. 3.). 
 2. A jelen végzés 1. pontjába foglalt telek bérlése a 
2007.10.15-étől 2010.10.15-éig terjedő időszakra 
vonatkozik.  
 3. A bérleti díj 11.964,00 dinár arra az időszakra, 
melyre a bérleti szerződés szól. Ezt az összeget a bérlő 
köteles a jelen végzés véglegesítésétől számított 40 napon 
belül befizetni. 
 4. A bérlő köteles a jelen végzés véglegesítését 
követő 30 napon belül megkötni a bérleti szerződést a 
községi Építési Igazgatóság KV-tal. 
 Amennyiben a bérleti szerződést nem köti meg a 
meghatározott határidőn belül, a jelen végzést hatályon kívül 
helyezzük, anélkül, hogy a bérlőnek joga lenne a 
biztosítékként befizetett összeg visszatérítésére. 
 7. Jelen végzés megjelenik a Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Szám: I-464-137/2007 
Keltezés: 2007. 04.19. 
S z a b a d k a 
                SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k.   
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