
 
17. SZÁM XLIV. ÉVFOLYAM KELT: 2008.május 28. ÁRA: 65,00 DIN. 

    

 Az állami tulajdonú földterületek bérbeadási 
eljárásának lebonyolításában illetékes szerv 
kijelöléséről szóló határozat 1. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 28/2006 és 32/2006 
száma) alapján Szabadka polgármestere 2008.05.22-án 
meghozza az alábbi 
  
 

HATÁROZATOT  
KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY 

KÖZZÉTÉTELÉRŐL AZ ÁLLAMI 
FÖLDTERÜLETEK BÉRBEADÁSÁRA 

 
és  
 

NYILVÁNOS ÁRVERÉSI 
HIRDETMÉNYT 

TESZ KÖZZÉ AZ ÁLLAMI FÖLDTERÜLETEK 
BÉRBEADÁSÁRA 

 
 

I 
 Nyilvános árverési hirdetményt teszünk közzé 
az állami tulajdonú termőföldek bérbeadására 
Szabadka város területén, az alábbiak szerint: 
 

S.sz. K.K. Az árverés 
száma 

Terület 
hektárban  

1 Csantavér 1 - 31 543.3924 
2 Királyhalom 32 - 49 191.0614 
3 Békova 50 - 81 1945.4771 
4 Györgyén 82 - 100 1034.6286 
5 Nagyfény 101 - 149 3570.0697 
6 Tavankút 150 - 170 313.0110 
7 Bajmok 171 - 210 2059.0109 

8 Alsóváros 211 - 250 1315.3217 
9 Óváros 251 - 260 634.7487 
10 Újváros 261 - 263 152.4882 
11 Palics 264 - 280 776.7851 
Összesen: 280 12535.9948 

 
 

II 
       1.     A 2008. évben Szabadka város területén 
12535-99-48 hektár állami tulajdonú termőföld lesz 
bérbe adva, tizenegy kataszteri községben.  
       2.    A hirdetményre jelentkezhet minden olyan 
jogi és természetes személy, aki teljesítette 
adókötelezettségeit. A pályázók a feltételek 
teljesítését a következő eredeti okmányokkal illetve 
azok fénymásolatával igazolhatják: a természetes 
személyek – személyi igazolvánnyal, a jogi 
személyek (a hirdetmény közzétételétől számított 
hat hónapnál nem régebbi) cégbejegyzési 
kivonattal, valamint az illetékes hivatalnak az 
adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó (az 
utolsó negyedévre szóló) igazolásával. 

        3.     Az állami termőföldeket nyilvános       
árverés útján adjuk bérbe              

                           4.      A földterületek a nyilvános árverés 
száma szerint, funkcionális egységekként lesznek 
bérbe adva. 

         5.   Minden Szabadka város területén 
élő bérlő legfeljebb 100 hektárnyi állami 
termőföldet bérelhet e hirdetmény alapján, kivéve 
abban az esetben, ha a nyilvános árverés száma 
nagyobb területre vonatkozik, illetve azon 
funkcionális egységek esetén, melyek az anyagban 
külön jelzés alatt szerepelnek, és amelyek csak egy 
árverés keretében adhatók bérbe. 
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          6.   Az ajánlattevők az árverés előtt letéti 

díjként kötelesek a bérleti díj kikiáltási árának 10%-át 
befizetni (a kikiáltási ár a kiválasztott árverési szám 
alatt szereplő terület és a kikiáltási egységár 
összegének szorzata), dinárban, a Nemzeti Banknak a 
befizetés napján érvényes középárfolyama szerint, 
pontos összegben, minden árverésre külön, a 
Szabadkai Önkormányzat 840-29546845-36 számú 
nyilvántartási számlájára, hivatkozási számként az 
árverés számát kell feltüntetni. 
      7.    Amennyiben az elért ár meghaladja a kikiáltási 
ár kétszeresét, a legkedvezőbb ajánlattevőnek az 
árverés alatt ki kell egészítenie a letéti díjat, az elért ár 
50%-ának megfelelő mértékig. 

       8.      A letéti díj befizetésére vonatkozó 
igazolást legkésőbb az árverés kezdete előtt öt nappal 
be kell mutatni.  

        9.    A nyilvános árverésre sor kerül, 
amennyiben arra legalább egy jelentkező idejében 
benevez.  
       10. A befizetett letéti díjat a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő résztvevőn kívül minden ajánlattevő, 
közvetlenül az árverési eljárás befejezését követően 
visszakapja. A legkedvezőbb ajánlatot tevő 
résztvevőnek a letéti díj összegét beszámítják az éves 
bérleti díjába. Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot 
tevő résztvevő visszavonja ajánlatát, a letéti díjat nem 
kapja vissza. 

11.  A földterület albérletbe nem adható.   

III 
 Az állami földterületek bérbevételénél 

elsőbbséget élveznek az alábbi természetes vagy jogi 
személyek:  

       
                1. azok, akiknek a bérbe adandó 
földterületen használatban lévő öntözőrendszerük vagy 
vízelvezető rendszerük, 15 évnél fiatalabb ültetvényük, 
halastavuk vagy egyéb mezőgazdasági célú 
építményük van; 

2. akik/melyek tulajdonosai vagy bérlői a 
bérbe adandó állami földterülettel határos 
termőföldnek; 

      3. a mezőgazdasági birtokok jegyzékébe 
bejegyzett gazdálkodó,                       

4. annak a termőföldnek a tulajdonosa 
vagy bérlője, amely a legközelebb esik a bérbe adandó 
állami földterülethez. 

 
A természetes illetve jogi személy abban az 

esetben élvez elsőbbségi jogot, ha elfogadja az 
árverésen elért legmagasabb bérleti díjat. 

A III. pont 1., 2. és 4. pontjában felsoroltakra 
vonatkozó adatokat a tulajdonosok illetve bérlők az 
ingatlan-nyilvántartási adatokat tartalmazó megfelelő 
telekkönyvek kivonatával, a 3. alpontban leírtakat 
pedig a mezőgazdasági birtok bejegyzésére vonatkozó, 
a Kincstári Igazgatóság szabadkai fiókintézete által 
kiállított igazolással igazolja. 

 

IV 
Az állami tulajdonú termőföldek kikiáltási 

ára hektáronként 12.000,00 dinár.  
A nyilvános árverésen az állandó emelési 

összeg 500 dinár.  
Az állami földterületek bérlete alapján 

felmerülő költségek az adott földterületet bérbe 
vevő személyt terhelik. 
 

V 
A mezőgazdasági földterületek bérleti ideje 

2 évre szól. 
 

VI 
A hirdetményre az alábbi címen lehet 

jelentkezni: írásban a Szabadka Község, 11-es 
szolgálat, Szabadság tér 1., 24000 Szabadka címre, 
vagy személyesen a Községi Ügyfélszolgálat 4. 
számú pultjánál, a borítékra kérjük írják rá az 
ÁRVERÉS SZÁMÁT. 

A jelen hirdetmény II. pont 2. alpontjában 
és III. pontjában felsorolt dokumentációt a 
részvételi jelentkezéssel egy időben kell benyújtani. 
 
 

VII 
A hirdetményre 2008.06.16-ával bezárólag 

lehet jelentkezni. Határidőben beérkezettnek a 
Szabadkai Közigazgatási Hivatal irattárába a fenti 
időpontig beérkezett jelentkezés minősül. 
 

VIII 
A dokumentációba (az ingatlan-

nyilvántartási térképekbe és az árverés tárgyát 
képező fölterületek jegyzékébe) a közigazgatási 
hivatal Gazdaságfejlesztési, gazdasági, 
mezőgazdasági és idegenforgalmi szolgálatának 
második emeleti 200. számú irodájában lehet 
betekinteni, 2008.06.02-től 06.16-áig minden 
munkanapon, 10,00 és 12,00 óra között. A bérbe 
adandó földterületek az alábbi időpontokban 
tekinthetők meg a helyszínen: Csantavér, 
Királyhalom és Békova KK területén 2008.06.09-
én 8 órakor, Györgyén, Nagyfény és Tavankút KK-
ban 2008.06.10-én és 11-én 8 órakor, Bajmok és 
Alsóváros KK-ban 2008.06.12-én 8 órakor, Óváros, 
Újváros és Palics KK területén pedig 2008.06.13-án 
8 órakor. 

Az ingatlan-nyilvántartási térképek 
2008.06.02-ától minden olyan helyi közösségben 
közszemlére lesznek bocsátva, melyek területén 
állami termőföldet adnak bérbe. 

IX 
Csantavér, Királyhalom és Békova 

kataszteri községekre vonatkozóan a nyilvános 
árverés a szabadkai új városháza épületének 1. 
számú termében, a Lazar Nešić tér 1. szám alatt lesz 
megtartva 2008.06.23-án, 11,00 órai kezdettel. 

Györgyén, Nagyfény és Tavankút kataszteri 
községekre vonatkozóan a nyilvános árverés a 
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szabadkai új városháza épületének 1. számú termében, 
a Lazar Nešić tér 1. szám alatt lesz megtartva 
2008.06.24-én, 11,00 órai kezdettel.  

Bajmok és Alsóváros kataszteri községekre 
vonatkozóan a nyilvános árverés a szabadkai új 
városháza épületének 1. számú termében, a Lazar 
Nešić tér 1. szám alatt lesz megtartva 2008.06.25-én, 
11,00 órai kezdettel.  

Az Óváros, Újváros és Palics kataszteri 
községekre vonatkozóan a nyilvános árverés a 
szabadkai új városháza épületének 1. számú termében, 
a Lazar Nešić tér 1. szám alatt lesz megtartva 
2008.06.26-án, 11,00 órai kezdettel.  
 

 
X 

A bérleti díj euróba lesz átszámítva, a Nemzeti 
Banknak az árverés napján érvényes középárfolyama 
szerint. A bérleti díjat a szerződés szerinti fizetési 
határidőben kell fizetni, dinárban, a Nemzeti Banknak 
a fizetés napján érvényes középárfolyama szerint.  
 

XI 
A földtörvény 64. szakaszának 2. bekezdése 

(az SZK Hivatalos Közlönyének 62/06) alapján és a 
Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási 
Minisztériumtól kapott jóváhagyást követően 
Szabadka polgármestere meghozza az állami 
földterületek bérbeadására vonatkozó döntéseket. 
 A 15 napos fellebbezési időt követően a 
határozatok jogerőre lépnek, és a bérlők az ettől az 
időponttól számított 15 napon belül a hirdetmény XII. 
pontjának megfelelően kötelesek biztosítékot nyújtani 
az állami termőföldek bérleti szerződéséhez, melyeket 
a Szabadkai Közigazgatási Hivatal révén továbbítanak 
a minisztériumhoz.  
 
 

XII 
A kiválasztott ajánlattevő a szerződés 

megkötése előtt köteles a Mezőgazdasági, Erdészeti és 
Vízgazdálkodási Minisztériumnak a Szabadkai 
Közigazgatási Hivatal révén bizonyítékot szolgáltatni 
arról, hogy a folyó évre befizette a bérleti díj teljes 
összegét, illetve banki garanciát a mezőgazdasági 
földterület bérleti díjaként felajánlott összeg mértékéig, 
vagy a termőföld bérleti díjaként felajánlott összeg 
kétszeresének megfelelő ingatlan jelzálogot, illetve 
jogi személlyel kötött kezességi szerződés a kezes által 
kiadott biankó saját váltóval és a bérlő által kiadott 
váltóval, a 100.000,00 dinárig terjedő éves bérleti díj 
összegéig pedig két kezességi szerződés a kezesek által 
kiadott váltókkal és a bérlő váltójával. 
 

XIII 
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot tett 

résztvevő eláll szerződéskötési szándékától, a tárgyat 
képező árverési szám alatti földterület bérletére a 
következő legjobb ajánlattevők szereznek jogot. 
 

XIV 

Ha az állami termőföldek bérbeadására 
vonatkozó nyilvános árverés hirdetményének 
közzétételét követően a hirdetésben szereplő 
területek bármilyen törvényes okból módosulnak, a 
további bérbeadási eljárás csak az így megállapított 
területre bonyolítható le. 
 

XV 
Jelen határozat megjelenik a Subotičke 

novine és a Subotičke hetilapokban, a Magyar Szó 
napilapban, Szabadka Község Hivatalos Lapjában 
és a Szabadkai Községi Közigazgatás 
hirdetőtábláján. A jelentkezési határidőt a Magyar 
Szó napilapban való közzététel napjától számítjuk. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság  Autonóm Tartomány 
Szabadka város 
Iratszám:II-06-464-111/2008 
Kelt: 2008.05.22. 
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 alábbi: 

 

VÉGZÉST 
A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

ÁRÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I 
Jóváhagyjuk a Temetkezési KKV 

igazgatóbizottságának 2008. április 22-én hozott 
határozatát a temetkezési és a temető-karbantartási 
szolgáltatások áráról, 2008. június 1-jétől 
kezdődően, a jelen végzés alkotórészét képező 
árjegyzék szerint.  
 

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

III 
Jelen végzés megjelenik Szabadka Község 

Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság  Autonóm Tartomány 
Szabadka város 
Iratszám: I-38-5/2008 
Kelt: 2008.05.26. 
S z a b a d k a 

SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Kucsera Géza s.k. 
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A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE 
- temetkezési és sírkarbantartási díjak - 

____________________________________________________________________________________________ 

Sor-
szám SZOLGÁLTATÁS NEME MÉRTÉK-

EGYSÉG ÖSSZEG 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Halott öltöztetése     eset    248,00 
2. Halott borotválása     eset    185,00 
3. Felnőtt sírgödör kiásása, betemetése, 
 sírhant kialakítása                            darab    4.357,00 
4. Klasszikus típusú és betonfedeles sírbolt 
 felnyitása és lezárása                                        eset    3.984,00 
5. Sírbolt felnyitása és lezárása betonkeret 
 és fedél nélkül                                                 eset    2.240,00 
6. Gyermek sírgödör kiásása, betemetés, 
 sírhant kialakítása                    darab    2.178,00 
7. Ravatalozó használata minden megkezdett napra  eset    1.866,00 
8. Sír kiásása kihantolás esetén    darab    3.984,00 
9. Gyermeksír kiásása kihantolás esetén   darab    1.991,00 
10. Klasszikus típusú és betonkeretes, fedéllel  
             ellátott sírbolt felnyitása és lezárása  
             kihantolás esetén                    eset    3.486,00 
11. Betonkerettel és egy betonlappal  
             ellátott sírbolt felnyitása és lezárása 
             kihantolás esetén     eset    4.357,00 
12. Sírbolt felnyitása és lezárása betonkeret  
             és fedél nélkül – kihantolás esetén   eset    2.240,00 
13. Földi maradványok összeszedése, koporsó 
             kiemelése és leeresztése, régi koporsók  
             kiemelése és elégetése 5 éven túli kihantolás 
             alkalmával, személyenként    eset     4.980,00 
14. Koporsó kiemelése és leeresztése 1 évnél 
             korábbi kihantolás esetén    eset    1.866,00 
15. Földi maradványok összeszedése, koporsó  
             kiemelése és leeresztése, régi koporsók 
             kiemelése és elégetése 5 évnél korábbi  
             kihantolás alkalmával, személyenként   eset    5.603,00 
16. Koporsó átszállítása kézikocsival az 
             kihantolás helyéről az új sírhelyig   eset    995,00 
17. Földi maradványok lejjebb helyezése  
             személyenként                              eset    995,00 
18. Ideiglenes elhelyezés, közös sírbolt 
             használata 12 hónapra                                    eset    1.866,00 
19. Sírbolt – kolumbárium- rozárium  
             használati díj egy évre                  eset    616,66 
20. Sírhelyhasználati díj                             eset    494,44 
21. Sírhelyhasználati díj - gyermek    eset    246,29 
22. Sírbolt betonfödelének leemelése és  
             eltávolítása kihantolás esetén    eset    3.362,00 
23. Sírbolt betonkeretének eltávolítása 
             temetés esetén                                                eset    3.486,00 
24. Sírhely betonfödelének leemelése temetés  
             és kihantolás esetén                       eset    1.991,00 
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25. Föld elhordása sírgödör kiásásakor, 
             a temető területén                       eset    2.240,00 
26. Sír betonkeretének szétbontása temetés és 
             kihantolás esetén, a törmelék elhordása                      eset    2.489,00 
27. Sírbolt meszelése     eset    497,00 
28. Sírhely rendezése                       eset    310,00 
29. Sírhely karbantartása                eset    248,00 
30. Hűtőkamra használata minden  
             megkezdett napra – nappal    eset    1.224,00 
31. Hűtőkamra használata minden megkezdett 
             napra – éjszaka                        eset    1.493,00 
32. Kísérők temetéskor     eset    372,00 
33. Vízpumpa használata              eset    746,00 

 

 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. 
szakasza (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 2008. május 08-án hozott 
határozatát a városi autóbuszjáratok viteldíjának 
módosítására és kiegészítésére vonatkozólag, ami 
2008. június 01-től kerül alkalmazásra. 
 

II 
 A városkörnyéki autóbuszjáratok viteldíjai: 
 

AZ AUTÓBUSZBAN VÁLTOTT MENETJEGY  
A menetjegy ára :   

     43,57 dinár 
 A menetjegy ára a Lifka - Palicsi vikendtelep 
éjszakai járaton   62,26 dinár 
 
 

 KERESKEDELMI KEDVEZMÉNYEK: 
 
            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 :  21,78 dinár  

 

 2. Nyugdíjasok a minden vonalon korlátlan 
számú utazásra szóló havi bérlet esetén  

      - 85 %-os kedvezményre jogosultak;   
104 utazás x 43,57 x 0,15 

- a menetjegy ára: 679,69 dinár  
 

3. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók az egy 
vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetén 

- 50 %-os kedvezményre jogosultak, 
52 utazás x 43,57 x 0,5 

- a menetjegy ára : 1.132,82 dinár  
  
 

     4. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók a 
minden vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi 
bérlet esetén 
  - 60 %-os kedvezményre jogosultak; 
104 utazás x 43,57 x 0,4 

- a menetjegy ára : 1.812,51 dinár  
 

5. Dolgozók - polgárok az egy vonalon 
korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet esetén 

- 23,85 %-os kedvezményre 
jogosultak; 52 utazás x 43,57 x 
0,7615  

- a menetjegy ára : 1.725,28 dinár  
 
 

6. Dolgozók - polgárok a minden vonalon 
korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet esetén 

- 23,85 %-os kedvezményre 
jogosultak; 104 utazás x 43,57 x 0,7615  

- a menetjegy ára : 3.450,57dinár  
 

 

     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 43,57 x 0,5 

            - a menetjegy ára: 566,41 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 43,57 x 0,4 

- a menetjegy ára: 906,26 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 43,57 x 0,7615 

- a menetjegy ára: 862,64 dinár 
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     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 43,57 x 0,7615 

 - a menetjegy ára: 1.725,28 dinár 
 

 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 (26 
nap x egyszer oda- és egyszer vissza út az egyik és 
ugyanennyi a másik vonalon - két vonalon történő 
legkevesebb 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 szállítási 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 autóbuszban váltott 
menetjegy árán kívül 747,30 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 város 
Iratszám: I-38-7/2008 
Kelt: 2008.05.26.  
S z a b a d k a 
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 

 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. 
szakasza (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 AUTÓBUSZJÁRATOK 

VITELDÍJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
 

I 
 Jóváhagyjuk a Suboticatrans KV 
igazgatóbizottságának 2008. május 08-án hozott 
határozatát a városkörnyéki autóbuszjáratok 
viteldíjának módosítására és kiegészítésére 
vonatkozólag, ami 2008. június 01-től kerül 
alkalmazásra. 
 

II 
 A városkörnyéki autóbuszjáratok viteldíjai: 
 

KM ÖVEZET VITELDÍJ 
dinárban 

01-05 I 43,57 
06-10 II 62,27 
11-15 III 87,18 
16-20 IV 105,86 
21-25 V 118,31 
26-30 VI 130,77 
31-35 VII 155,68 
36-40 VIII 180,59 

 

 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. 
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- 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 1120,91 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 
43,57 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 város 
Iratszám: I-38-8/2008 
Kelt: 2008.05.26.  
S z a b a d k a 
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
 
 

 Szabadka Község alapszabályának 50. 
szakasz 1. bekezdés 10. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 19/02, 59/04, 61/04, 12/05 és 
12/06 száma), alapján a polgármester 2008. május 
23-án meghozta az alábbi: 
 

VÉGZÉST 
A SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM 

SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁNAK MÓDÓSÍTÁSÁRÓL 

SZÓLÓ SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
 
I 

 Jóváhagyjuk a Szabadkai Városi Múzeum 
szervezési és működési szabályzatának módosításáról 
szóló szabályzatot, melyet 2008. május 21-én hozott 
meg az intézmény igazgatója. 
 

II 
 Jelen végzés megjelenik Szabadka Község 

Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka város 
Iratszám: I-02-19/2008 
Kelt: 2008.05.23.  
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 alábbi: 
 

VÉGZÉST 
A VÍZDÍJ ÉS A SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS 

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS DÍJÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I 
 Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási 
KKV igazgatóbizottságának 2008. március 28-án 
hozott határozatát a vízdíjra, a szennyvízelvezetés és 
szennyvíztisztítás díjára vonatkozóan, 2008. június 1-
jei alkalmazással, az alábbiak szerint: 
 1. Lakossági fogyasztók és 
lakóközösségek számára 
 - vízszolgáltatás    25,40 din/m3  
 - szennyvízelvezetés 10,45 din/m3 
 - szennyvíztisztítás 10,45 din/m3 
 2. Üzlethelyiség-használók számára 
 - vízszolgáltatás  46,57 din/m3 
 - szennyvízelvezetés 30,50 din/m3 
 - szennyvíztisztítás 38,61 din/m3 
 3. Kedvezményezett fogyasztók és 
kisiparosok 
 -  vízszolgáltatás  46,57 din/m3 
 -  szennyvízelvezetés 22,90 din/m3 
 -  szennyvíztisztítás 22,90 din/m3 
 4. Amennyiben a családi házban élő 
háztartás vízfogyasztása 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 
tartalmazzák az áfát. 
 

 

III 
 Jelen végzés megjelenik Szabadka Község 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka város 
Iratszám: I-02-19/2008 
Kelt: 2008.05.23.  
S z a b a d k a 
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
 

 

 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 
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és  6/99 száma) összhangban a polgármester 
meghozta a következő  
 

VÉGZÉST 
AZ IDÉNYJELLEGŰ GYÜMÖLCS- ÉS 

ZÖLDSÉGÁRUSÍTÁS MEGHIRDETÉSÉRŐL 
 
 
 
 
 

I 
 Meghirdetjük Szabadka község területén az 
idényjellegű gyümölcs- és zöldségárusítást.  
 
 

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 2008. június 01-jétől október 
31-éig 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 város 
Iratszám: I-00-39-1/2008 
Kelt: 2008.05.28.  
S z a b a d k a 
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Kucsera Géza s.k. 
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