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Szabadka község statútuma, az 50. szakasz 1. 
bekezdésének 13. pontja (Szabadka község Hivatalos Lapja, 
19/2002, 59/2004, 12/2005, és a 12/2006-os számok) alapján 
Szabadka polgármestere 2008 május 8-án meghozta az 
alábbi 
 

VÉGZÉST 
A SZABADKAI ÚJ VÁROSHÁZA LAZAR NESIC TÉR 

1-ES SZÁM ALATTI  HIVATALI ÉPÜLETE 
TETŐTERÉNEK RÉSZLEGES BÉRBEADÁSÁRÓL, 

ANNAK MÓDJÁRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL – 
ANTENNÁK ÉS TARTOZÉKAIK (FELSZERELÉSEK 
ÉS BERENDEZÉSEK) FELSZERELÉSE CÉLJÁBÓL 

 

I 
Jelen határozat megállapítja a tetőtér részleges 

bérbeadásának feltételeit és módját a szabadkai Új 
Városháza Lazar Nesic tér 1-es szám alatti hivatali 
épületében ( a továbbiakban: az Új Városháza épülete), 
antennák és tartozékaik felszerelése céljából. 

II 
Az Új Városháza tetőtere részleges használatba 

adható jogi személyeknek és vállalkozóknak antennák és 
tartozékaik – berendezések és felszerelések ( a 
továbbiakban: berendezések) felszerelése céljából a 
következő rendeltetésekre: 

- szélessávú internet szolgáltatásra, 
- megfigyelési jelzések továbbítására, 
- internetes kapcsolatra a szolgáltatók között, 
- TV műsorok sugárzására. 

E határozat II. pontja értelmében a berendezések 
felszerelése azoknak a jogi személyeknek és  vállalkozóknak 
engedélyezhető, akik az előző bekezdésben megjelölt 
tevékenységekre vannak bejegyezve. 

 

III 
E határozat II. pontja értelmében a berendezések 

felszerelése a következő feltételek mellett lehetséges: 
- az új berendezések nem veszélyeztethetik a már 

meglévők kifogástalan és akadálymentes működését, 

- a szerelvények működési zavara esetén a hibát 
előidéző új berendezések tulajdonosa – a tetőtér 
felhasználója köteles a lehető legrövidebb időn belül 
elhárítani a hiba okát, 

- nagyobb beruházás esetén a felszerelt berendezések 
tulajdonosai – a tetőtér felhasználói kötelesek egymást 
értesíteni az új berendezések felszereléséről, 

- ha a tulajdonosok – bérlők között vitára kerül sor, 
tanácsot kell alakítaniuk, melybe minden felhasználó egy 
tagot jelöl. 
 

IV 
Az Új Városháza tetőterén az antennák és 

tartozékaik felszerelését csak használati díj ellenében lehet 
jóváhagyni. A térítés összege: 

a szélessávú internet szolgáltatás 
6000 dinár/havonta 

a megfigyelői jelzések továbbítása 
4000 dinár/havonta 

a szolgáltatók közötti internetes kapcsolat 
2000 dinár/havonta 

TV műsorok sugárzása 
    2000 dinár/havonta 

E pontnak 2. bekezdésében a térítési összegek adó 
nélkül vannak feltüntetve. 

A felhasználó köteles a bérleti díjjal egyidejüleg a 
rávonatkozó adót is kifizetni. 
 

V 
Az érdekelt jogi személy vagy vállalkozó a tetőtér 

részleges használatának jóváhagyásáért a községi elnöknek 
nyújtja be kérelmét. 

A kérvénynek tartalmaznia kell, hogy milyen célra 
kívánják használni a tetőtér egy részét, valamint a 
felkerülendő antennák számát és a berendezések műszaki 
jellemzőit. 

A kérvényhez csatolni kell a jogi szmély vagy 
vállalkozó tevékenységének beiktatásáról szóló okmányt, 
amely igazolja, hogy megfelel annak a tevékenységnek, 
melyhez a tetőtér használatát kéri. 
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Amennyiben a feltételek megvannak hozzá, a 

polgármester végzéssel hagyja jóvá a tetőtér részleges 
használatát. 

Az előző bekezdésben megfogalmazott 
feltételeknek való megfelelést a polgármester a szabadkai 
Közigazgatási Hivatalnak a Közügyi Szakszolgálata és az 
Informatikai Szakszolgálat jelentése alapján mérlegeli. 
 

VI 
Azokkal a felhasználókkal, akiknek a tetőtér 

részleges bérbevételi kérelmét jóváhagyták, szerződést 
kötnek. 

Az Új Városháza tetőterére vonatkozó bérleti 
szerződésnek tartalmaznia kell a következő elemeket: 

- a szerződéskötés helyét és idejét, 
- a szerződő felek megnevezését, 
- meg kell határozni milyen célra használják majd a 

berendezéseket, 
- fel kell tüntetni a feleszerelésre kerülő antennák 

számát és a berendezések műszaki jellemzőit,  
- a bérleti díj összegét, 
- a bérleti díj fizetési módját és idejét, 
- a berendezések felszerelésének feltételeit e 

határozat II. pontjával összhangban. 
- milyen időtertamra szól a szerződés, 
- a szerződés felbontásának módjait, 
- a szerződő felek pecséttel ellátott aláírását. 

 

VII 
 Jelen végzés Szabadka Község Hivatalos Lapjában 
való megjelenését követő napon lép hatályba. 
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SZABADKA POLGÁRMESTERE 
Kucsera Géza  s.k. 
 

A Szabadka Község Népszaporulat-ösztönző 
Lakáshitel Alapjának megalapításáról és az alap eszközeivel 
való rendelkezés feltételeiről és módjáról szóló határozat 31. 
szakasz 1. bekezdés 6. fordulata (Szabadka Község 
24/05,12/06,28/06 és 6/07 száma), a Szabadka Község 
Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapjának 
megalapításáról szóló határozatból eredő jogok 
érvényesítésének  módjára vonatkozó Szabályzat 12. 
szakaszának 1. bekezdése 3. pontja ( Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 18/06, 19/06, 24/06, 6/07, 14/07, 18/07-
jav. száma) alapján Szabadka Község Népszaporulat-
ösztönző Lakáshitel Alapjának igazgatóbizottsága 2007. 6. 
7-én megtartott ülésén határozatot hozott az alábbi pályázat 
kiírásáról  

PÁLYÁZAT 
SZABADKA KÖZSÉG NÉPSZAPORULAT-

ÖSZTÖNZŐ LAKÁSHITEL ALAPJA 
RANGLISTÁJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE  

I 
A Szabadka Község Népszaporulat-ösztönző 

Lakáshitel Alapja pályázatot hirdet ranglistájának 
elkészítésére:  

 

II 
 Mielőtt megpályázzák az Alap támogatását, a 
pályázóknak eleget kell tenniük a belgrádi EFG Eurobank 

Rt. hitelfeltételeinek, és az Alap előtt bizonyítaniuk kell 
hitelképességüket (a banktól és az Alaptól) igényelt összeg 
egészét illetően. 
 

III 
Az alap támogatásának elnyerésére pályázhatnak: 

 

1. részesedés biztosítására banki lakáshitelekhez: 
a) olyan személyek, kiknek lakhatása megoldatlan 

  

Megoldatlan a lakáskérdése annak a személynek, 
aki: 

1. albérlőként lakik; 
2. ideiglenes szálláshelyen lakik, mely nem 

tekinthető lakásnak, mivel nem rendelkezik a minimális 
lakhatási feltételekkel (fészer, deszkabódé, padlás- vagy 
pincehelyiség, raktár és hasonló); 

3. szolgálati célú lakást használ; 
4. legény/leányszálláson bérel szobát vagy ágyat; 
5. saját vagy házastársa szüleinél (anya, 

mostohaapa, mostohaanya, nevelőszülő) vagy nagyszüleinél 
él; 

6. építési jóváhagyás nélkül épített építményben él, 
melynek lebontásáról jogerős végzést hoztak. 
 

2. részesedés biztosítására lakásfeltételek javítására 
igényelt banki hitelekhez: 
 

a) olyan személyek, kik nem rendelkeznek 
megfelelő lakással és lakhatási feltételekkel 

b) olyan személyek, akik új ingatlant vásárolnak 
és olyan lakás vagy ház van a tulajdonukban, amely nem 
tesz eleget a Szabadka Község Népszaporulat-ösztönző 
Lakáshitel Alapjának alapításáról szóló határozatból eredő 
jogok érvényesítésének módjáról szóló szabályzat (a 
továbbiakban: Szabályzat) 4. szakaszának 2. bekezdésében 
leírt lakhatási feltételeknek 

Nem megfelelő lakásnak vagy lakhatási feltételeknek 
az a lakás vagy lakóépület tekintendő, amely nem tesz eleget 
az alábbi feltételek valamelyikének: 

1. nem rendelkezik villanyvezetékkel 
2. nem rendelkezik vízvezetékkel 
3. nincs benne fürdőszoba 
4. nincs megfelelő vízhatlan szigetelése 
5. nincs megfelelő hőszigetelése 
6. nem szilárd épületanyagból épült és 
7. amely családtagonként kevesebb mint 17 m² 

hasznos lakótérrel rendelkezik. 
Megfelelő hőszigetelésnek a jelen határozat 

értelmében az tekinthető, ha a lakás hőszigetelő (pl. stiropol, 
ásványi gyapot, perlit vagy hasonló) anyaggal van 
leszigetelve. 

 

IV 
 A támogatás odaítélhető legalább egygyermekes 
házaspároknak, élettársi közösségben élő pároknak vagy 
egyedülálló szülőknek, kik közül legalább az egyik házastárs 
vagy élettárs, illetve az egyedülálló szülő legalább öt éve 
Szabadka község területén él, sem ők, sem családtagjaik öt 
évre visszamenőleg nem adtak el tulajdonukban lévő 
ingatlant, és hitelképesek 
 A Szabályzat értelmében családtagnak tekintendő a 
pályázóval közös háztartásban élő családtagok: 

1. házastárs vagy élettárs 
2. a házasságban vagy házasságon kívül született 

gyermekek, örökbefogadott vagy nevelt gyermekek 
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3. egyéb olyan személyek, kiket a pályázó vagy 

házastársa a törvény szerint köteles eltartani, s kikkel 
legalább 5 éve közös háztartásban él. 

 

V 
A támogatás jóváhagyásának feltételei: 

 1. A banki lakáshitel támogatására az Alap által 
jóváhagyott eszközök maximális összege 12.000,00 
(tizenkétezer) euró dinár ellenértéke a Szerbiai Nemzeti 
Banknak a szerződéskötés napján érvényes középárfolyama 
szerint.  

Az Alap eszközei legfeljebb 25 éves futamidővel 
kerülnek jóváhagyásra, kamatmentesen. 

 

2. a.) A lakhatási feltételek javítására az Alap által 
jóváhagyott eszközök maximális összege 3.333,00 euró 
dinár ellenértéke, a Szerbiai Nemzeti Banknak a 
szerződéskötés napján érvényes középárfolyama szerint. Az 
eszközök legfeljebb 10 éves futamidővel kerülnek 
jóváhagyásra, kamatmentesen. 

 

b) Ha pályázó a Szabályzat 6. szakaszában leírt 
esetben történő új ingatlanvásárlásra igényel banki 
lakáshitelt, az Alap által jóváhagyott hiteltámogatás összege 
úgy kerül meghatározásra, hogy a 36.000,00 eurónyi 
maximális banki hitel összegének 1/3 részéből ki kell vonni 
a pályázó személy tulajdonában lévő lakás vagy lakóépület 
értékét azzal, hogy az Alap által jóváhagyott összeg nem 
haladhatja meg a 6.666,00 euró dinár ellenértékét a Szerbiai 
Nemzeti Banknak a szerződéskötés napján érvényes 
középárfolyama szerint. Az eszközök törlesztésének 
határideje legfeljebb 25 év, kamatmentesen. 

Az említett személy tulajdonában lévő lakás vagy 
lakóépület értékbecslését a Bank által kijelölt felhatalmazott 
becsüs végzi el.  

VI 
Az alap által jóváhagyott eszközök 

visszatérítésekor nyújtott kedvezmények a következők:  
a) Amennyiben a felhasználónak egyetlen gyermeke 

van, az alap által kiutalt eszközök 100%-át köteles 
visszatéríteni.  

b) Amennyiben a felhasználónak két gyermeke van, 
az alap által kiutalt eszközök  75%-át köteles visszatéríteni. 

c) Amennyiben a felhasználónak három gyermeke 
van, az alap által kiutalt eszközök 25 %-át köteles 
visszatéríteni.  

d) Amennyiben a felhasználónak négy vagy több 
gyermeke van, az alap által kiutalt eszközök visszatérítése 
alól mentesül.  

Amennyiben a lakáshitel visszafizetésekor a 
felhasználó családtagjainak száma növekszik (születés, 
örökbefogadás), a felhasználó a fennmaradó, addig  
kifizetetlen összegre kap kedvezményt, a Szabadka Község 
Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapjának 
megalapításáról, valamint az említett alap eszközeinek 
felhasználásáról és feltételeiről szóló határozat és Szabályzat 
alapján.  

VII 
 A pályázati adatlaphoz az alábbi bizonylatokat és 
dokumentációt kell mellékelni: 
 

1) Annak bizonyítására, hogy a pályázó lakhatása 
megoldatlan: 

a) ha albérlőként lakik: 
- albérleti szerződés, vagy két tanú hitelesített 

tanúsítványa, hogy a pályázó és családja albérletben él  

b) ha ideiglenes szálláshelyen lakik, mely nem 
tekinthető lakásnak, mivel nem rendelkezik a minimális 
lakhatási feltételekkel (fészer, deszkabódé, padlás- vagy 
pincehelyiség, raktár és hasonló): 

- az ideiglenes elhelyezésről szóló végzés vagy két 
tanú hitelesített tanúsítványa arról, hogy pályázó olyan 
helyiségekben lakik, melyek nem tekinthetők lakásnak, 
mivel nem rendelkeznek a minimális lakhatási feltételekkel c) 
ha szolgálati lakásban lakik: 

- a szolgálati lakás használatba adásáról szóló 
végzés, vagy a vállalat ill. intézmény igazolása arról, hogy a 
pályázó szolgálati lakásban lakik 

d) ha legény/leányszállón bérel szobát vagy ágyat: 
- bizonylat arról, hogy a pályázó 

legény/leányszállón bérel szobát vagy ágyat 
e) ha saját vagy házastársa szüleinél (anya, 

mostohaapa, mostohaanya, nevelőszülő) vagy nagyszüleinél 
él: 

- a saját vagy házastársa szüleinek az ingatlan 
feletti tulajdonjogát igazoló okirat (telekkönyvi kivonat, 
jogerős hagyatéki végzés vagy hitelesített adásvételi 
szerződés, stb.)  

- lakcím-bejelentési bizonylat a belügyi titkárságtól, 
vagy két tanú hitelesített tanúsítványa arról, hogy a pályázó 
saját vagy házastársa szüleinél él 

f) ha építési jóváhagyás nélkül épített építményben 
él, melynek lebontásáról jogerős ítéletet hoztak: 

- az engedély nélkül épített ingatlan lebontására 
vonatkozó jogerős ítélet. 

Az a-tól f pontig felsorolt esetekben mellékelni 
kell a Köztársasági Földmérő Intézet szabadkai ingatlan-
nyilvántartási (kataszteri) hivatalától – Dušan cár u. 3. – 
beszerezhető bizonylatot a pályázó vagyoni állapotáról.  
 

2) Annak bizonyítására, hogy a pályázó 
tulajdonában lévő lakás vagy ház nem tesz eleget a 
Szabályzat 5. szakaszának 2. bekezdés 7. pontjában leírt 
követelményeknek, és a Szabályzat 10. szakaszának 
megfelelően új ingatlant vásárol: 

- a lakás vagy ház feletti tulajdonjogot igazoló 
okirat (telekkönyvi kivonat illetve tulajdoni lap, jogerős 
hagyatéki végzés vagy hitelesített adásvételi szerződés, stb.)  

- az új ingatlan vásárlására vonatkozó előszerződés 
- a felhasználó tulajdonában levő lakás vagy 

lakóépület (a Bank által felhatalmazott személy által)  
felbecsült értéke 

3) Annak bizonyítására, hogy a pályázó házastársi 
vagy élettársi közösségben él legalább egy gyermekkel, 
vagy egyedülálló szülő: 

a) házastársi közösség esetén: 
- házassági anyakönyvi kivonat 
- valamennyi gyermek születési anyakönyvi 

kivonata 
b) élettársi közösség esetén: 
- a pályázó hitelesített nyilatkozata arról, hogy 

élettársi közösségben él 
- valamennyi gyermek születési anyakönyvi 

kivonata 
c) egyedülálló szülők esetében: 
- a jogerős bontóítélet fénymásolata, egyik szülő 

halotti igazolványa vagy a pályázó hitelesített nyilatkozata 
arról, hogy egyedülálló szülő 

- valamennyi gyermek születési anyakönyvi 
kivonata 
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4) Annak bizonyítására, hogy a házassági vagy 

élettársi közösség legalább egy tagja, illetve az egyedülálló 
szülő legkevesebb az elmúlt öt évben Szabadka község 
területén élt: 

- a belügyi titkárság által kiállított lakcímbizonylat 
 

5) Annak bizonyítására, hogy sem a pályázó, sem 
családtagjai az elmúlt öt évben nem adtak el a tulajdonukban 
lévő ingatlant: 

- A pályázó és családtagjainak hitelesített 
nyilatkozata arról, hogy az elmúlt 5 évben nem adtak el a 
tulajdonukban lévő ingatlant. 
 

6) Annak bizonyítására, hogy pályázó nem 
rendelkezik a Szabályzat 5. szakaszának 2. bekezdése 
értelmében megfelelő lakással és lakhatási feltételekkel 

- a lakás vagy ház feletti tulajdonjogot igazoló 
okirat (telekkönyvi kivonat illetve tulajdoni lap, jogerős 
hagyatéki végzés vagy hitelesített adásvételi szerződés, stb.) 

- az ingatlan területe az Adóigazgatóságnak a 
vagyonadóra vonatkozó határozatáról készített hitelesített 
fénymásolatával bizonyítható. 

A lakások értékelését a községi Lakásügyi bizottság 
végzi. 

7) A pályázó és házas- vagy élettársa, ill. az 
egyedülálló szülő iskolai végzettsége az alábbiakkal 
igazolható: 

- az oklevél hitelesített fénymásolatával 
- a szakmai továbbképzést igazoló bizonylat 

hitelesített fénymásolatával. 
- amennyiben a pályázó külföldön folytatta 

tanulmányait, az iskolai végzettség a honosított oklevél 
fénymásolatával igazolható. 

 

A nyilatkozatokat és fénymásolatokat a Szabadkai 
Községi Bíróság vagy a Szabadkai Községi Közigazgatás 
(Községi Ügyfélszolgálat, helyi hivatalok) hitelesíti. 
 A telekkönyvi kivonatok 6 hónapnál nem lehetnek 
régebbiek. 

VIII 
 A pályázat közzétételének napjától 2007.10.01-ig 
érvényes. 
 A pályázat megjelenik a Subotičke novine, a 
Subotičke, a Magyar Szó lapokban, Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában és az önkormányzat honlapján. 
 

IX 
 A pályázati adatlapokat a szükséges 
bizonyítékokkal és dokumentációval együtt a Községi 
lakásügyi bizottsághoz kell eljuttatni, lezárt borítékban, a 
pályázati határidőn belül. A borítékon tüntessék fel a 
következőt: Pályázat – Szabadka Község Népszaporulat-
ösztönző Lakáshitel Alapja támogatásának elnyerésére. 
 A pályázati adatlapot a belgrádi EFG Eurobank 
Rt. szabadkai kirendeltségének épületében, a Korzó 1. 
szám alatt lehet igényelni. 

A kitöltött adatlapot postai úton a Szabadka 
község – Községi lakásügyi bizottság, Szabadka, 
Szabadság tér 1. címre kell elküldeni, illetve személyesen 
lehet átadni a Községi Ügyfélszolgálatban, a Városháza 
Szabadság tér 1. szám alatti épületének földszintjén, 
munkanapokon 7 óra 30 perctől 14 óra 30 percig. 

A késve és hiányosan beérkezett pályázatokat a 
Községi lakásügyi bizottság nem veszi figyelembe. 
 A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: 
 A belgrádi EFG Eurobank Rt-nél, a Szabadka, 
Korzó 1. alatt vagy a 672-310, 672-311 és 672-231 

telefonszámokon 9 óra után, és a Szabadkai Községi 
Közigazgatás társadalmi tevékenységek szolgálatánál, a 
641-146 telefonszámon, 8 óra után.  
 

Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alap 
Szabadka Község 
Szám: I-360-173/2007 
Kelt: 2007. 06. 07. 
S z a b a d k a 
 AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG ELNÖKE 
 Nebojša Janjić s.k. 

 
 

Szabadka Község Alapszabályának 50. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja alapján és a 103. szakasz 2. bekezdéssel 
kapcsolatosan (Szabadka Község Hivatalos Lapjának. 
19/2002, 59/2004, 61/2004, 12/2005 és 12/2006 száma) 
valamint a melléképületek és kisebb előre gyártott 
építmények elhelyezéséről szóló határozat 15. szakaszának 
3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának. 13/96, 
8/97, 21/98, 25/99, 19/2002, 31/2002 és 45/a/2003 száma) 
alapján, meghozom a következő  
 

VÉGZÉST  
A PIACI ASZTALOK, TÁROLÓK ÉS MÁSFÉLE 

ÁRUSÍTÓ HELYEK SZABADKA KÖZSÉG 
KÖZTERÜLETEIN VALÓ ELHELYEZÉSÉRŐL 

KÉSZÜLT TERV MEGHOZATALÁRÓL, SZEZON 
ÁRU - FENYŐ, TÉLIREVALÓ, GYÜMÖLCS ÉS 
ZÖLDSÉGFÉLE ÁRUSÍTÁSÁRA (U-191/2007) 

 

I 
 Meghozzuk a piaci asztalok, tárolók és másféle 
árusítóhelyek Szabadka község közterületein való 
elhelyezéséről készült tervet, amely a szezonáru – fenyő, 
télirevaló, gyümölcs és zöldségféle árusítására vonatkozik.  
(U-191/2007). 
 

II 
   A jelen végzés 1. pontjában szereplő Tervet a 
szabadkai Városrendezési Intézet Közvállalat dolgozta ki, és 
ennek a végzésnek szerves részét képezi. 
 

III 
 Jelen végzés végrehajtását Szabadka Község 
illetékes szerve, a felügyeleti és ellenőrző szolgálat 
felügyeli. 
 

IV 
 Jelen Terv elfogadásával érvényét veszti a 
képviselő-testület végrehajtó bizottsága által 2002. 08. 28-án 
meghozott II-352-536/2002 számú Terv a piaci asztalok, 
tárolók és másféle árusítóhelyek Szabadka község 
közterületein való elhelyezéséről, a  szezonáru – fenyő, 
télirevaló, gyümölcs és zöldségféle árusítására (U-8/2002), 
minden módosításával és kiegészítésével együtt. 
 

V 
 Jelen végzés megjelenik Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Szám: I-00-352-346/2007 
Kelt: 2007. 06.12. 
S z a b a d k a 

SZABADKA POLGÁRMESTERE 
Kucsera Géza  s.k. 
 

 



2007. június 12.                                                Szabadka Község Hivatalos Lapja                                             19. szám –5. oldal 
 Szabadka Község alapszabályának 50. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja  (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
19/2002, 59/2004 és 61/2004 száma) alapján és az 
üzlethelyiségeken kívüli árusítás minimális műszaki 
feltételeire, valamint az áru fajtáira vonatkozó szabályzat 27. 
szakaszával (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 47/96, 
22/97 és  6/99 száma) összhangban a polgármester meghozta 
a következő  
 

VÉGZÉST 
 AZ IDÉNYJELLEGŰ DINNYEÁRUSÍTÁS 

MEGHIRDETÉSÉRŐL 
 

I 
 Meghirdetjük Szabadka község területén az 
idényjellegű dinnyeárusítást.  
 

II 
 A piaci asztalok, tárolók és másféle árusítóhelyek 
Szabadka község közterületein való elhelyezéséről készült, a 
szezonáru – fenyő, télirevaló, gyümölcs és zöldségféle 
árusítására vonatkozó Terv (U-191/2007) szerint  
meghatározott lokációkon kerül sor 2007. június 20-ától 
augusztus 30-áig az idényjellegű dinnyeárusításra Szabadka 
község területén. 
 

III 
 A jelen végzés végrehajtását és a lokációk 
felszerelését a Szabadkai piacok Kommunális Közvállalat 
végzi az üzlethelyiségeken kívüli árusítás minimális 
műszaki feltételeire, valamint az áru fajtáira vonatkozó 
szabályzat rendeleteivel összhangban. 
 

IV 
 A piaci asztalok, dinnyetárolók és járművek 
elhelyezését és használatát az idényjellegű dinnyeárusítás 
ideje alatt Szabadka község területén ezzel a végzéssel a 
Szabadkai piacok KKV-ra bízzuk. 
 

V 
 Jelen végzés végrehajtását Szabadka Község 
illetékes szerve, a felügyeleti és ellenőrző szolgálat 
felügyeli. 
 

VI 
 Jelen végzés megjelenik Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Község 
Szám: I-00-39-8/2007 
Kelt: 2007. 06.12. 
S z a b a d k a 

SZABADKA POLGÁRMESTERE 
Kucsera Géza  s.k. 
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