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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
SZABADKA VÁROS 
Városi Tanács 
Iktatószám:  III-011-49/2009 
Kelt: 2009.06.19. 
S z a b a d k a  

 
A helyi önkormányzat finanszírozásáról 

szóló törvény 60. szalasza (a SZK Hivatalos 
Közlönyének 62/06 száma) és Szabadka Város 
Alapszabályának 57. szakasza (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08 száma) alapján 

A Szabadkai Városi tanács 2009.06.19-én 
megtartott 28. ülésén meghozta az alábbi 
 

RENDELETET A MEZŐGAZDASÁGI ÉS 
ERDEI TELKEK UTÁN 2009-BEN FIZETENDŐ 

VAGYONADÓ MEGHATÁROZÁSÁRÓL  
 

1. szakasz 
A mezőgazdasági és erdei telkek után 

fizetendő vagyonadóalap meghatározásának módját a  
vagyonadóról szóló törvény 7. szakasza (a SZK 
Hivatalos Közlönyének 26/01, 135/04, 61/07 és 5/09 
száma) írja elő. 

 
2. szakasz 

A Köztársasági Geodéziai Intézet szabadkai 
ingatlanügyi szolgálatából kapott, kataszteri 
bevételekre vonatozó adatok szerint, és azok 
elemzése alapján megállapítást nyert, hogy a  

határozatok meghozatala, amelyekkel megállapítjuk a 
mezőgazdasági és erdei telkek után 2009-ben 
fizetendő vagyonadót, nem gazdaságos. 

3. szakasz 
Jelen rendelet alapján az Illetékügyi szolgálat 

nem fog határozatokat hozni a  mezőgazdasági és 
erdei telkek után 2009-ben fizetendő vagyonadó 
megállapításáról. 

 
4. szakasz 

Jelen rendelet Szabadka Város Hivatalos 
Lapjában való megjelenését követő napon lép 
hatályba. 

 
 POLGÁRMESTER 
 Saša Vučinić s.k. 

 
INDOKLÁS 

 
A helyi önkormányzat finanszírozásáról 

szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 62/06 
száma) hatályba lépésével, a 60. szakasszal előírták, 
hogy a 2007.01.01-jétől teljes egészében a helyi 
önkormányzati egységek  állapítják meg, fizettetik 
meg és ellenőrzik a forrásbevételeket. 

Szabadka Város amellett döntött, hogy 
2008.01.01-jétől maga végzi a helyi önkormányzati 
egység forásbevételeinek meghatározását, 
ellenőrzését és megfizettetését. 
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Szabadka Város Alapszabályának 57. szakasz 
1. bekezdés 4. pontja (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-javít.) alapján, 
 A Szabadkai Városi Tanács 2009.06.19-én 
megtartott 28. ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
A Szabadka város területén levő épületek 
négyzetméterenkénti átlagos piaci árának 

meghatározásáról 
 
I 

 Megállapítjuk, hogy Szabadka Város 
területén az épületek négyzetméterenkénti átlagos 
piaci ára, a létesítmények fajtája tekintetében a 
következő: 
 - lakások és lakóházak esetében  
   56.363,45 dinár 
 - üzlethelyiségek   
   108.261,12 dinár 
 - pihenést és rekreációt szolgáló 
létesítmények 
   43.304,45 dinár 
 - garázsok és egyéb építmények  
   32.004,69 dinár. 
 

II 
 A jelen határozat I. pontjába foglalt 
átlagárakat az ingatlanok piaci értékének 
meghatározása alkalmával fogják használni, a 
természetes személyek esetében fizetendő 2009-es 
évi vagyonadó megállapításakor.   
 

III 
 Jelen határozat meghelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
SZABADKA VÁROS 
Városi Tanács 
Iktatószám:  III-38-29/2009 
Kelt: 2009.06.19. 
S z a b a d k a  
  

 
 POLGÁRMESTER 
 Saša Vučinić s.k. 
 

 A Város költségvetéséből juttatott, első 
gyermek utáni szülői pótlékra való jogosultságról 
szóló rendelet 11. szakasza alapján (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 6/09 száma) és Szabadka áros 
Alapszabályának 57. szakasz 1. bekezdés 2. pontja 
Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08 – 
javít.) alapján 
 A Szabadkai Városi Tanács 2009.06.19-én 
megtartott 28. ülésén meghozta az alábbi 

 

 
S Z A B Á L Y Z A T O T 

A Város költségvetéséből juttatott, első gyermek 
utáni szülői pótlékra való jogosultság 

megvalósításának közelebbi feltételeiről és 
módjáról   

 
1. szakasz 

Jelen Szabályzattal meghatározzuk a Város 
költségvetéséből juttatott, első gyermek utáni szülői 
pótlékra való jogosultság megvalósításának közelebbi 
feltételeit és módját (a továbbiakban: szülői pótlékra 
való jogosultság), mely jogosultság a Város 
költségvetéséből juttatott, első gyermek utáni szülői 
pótlékra való jogosultságról szóló rendelettel 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/09 száma) lett 
megállapítva (a továbbiakban: Rendelet). 

 
2. szakasz 

A szülői pótlékra való jogosultság 
megszerzésére vonatkozó igénylést a Városi 
Közigazgatási Hivatalban kell beadni a RDG-1 
űrlapon - Az anya első gyermek után járó 
önkormányzati szülői pótlék iránti igénylése, illetve a 
RDG-2-es űrlapon - Az apa első gyermek után járó 
önkormányzati szülői pótlék iránti igénylése 

Az igényléshez mellékelni kell a jelen 
Szabályzatban előírt bizonyító okmányokat. 

3. szakasz 
Ha az anya nyújtja be a kérelmet első 

gyemeke születése után, a következő bizonylatokat 
kell mellékelni: 

1. az elsőszülött gyermek születési anyakönyvi 
kivonata 

2. az anya személyi igazolványának illetve a 
menekült státuszt igazoló személyi 
igazolványának fénymásolata 
1. a takarékbetét illetve a folyószámla 

fénymásolata  
Az igénylés tartalmazza az anya kijelentését 

is, miszerint közvetlenül gondoskodik a gyermekről. 
Az igényléshez mellékelni kell a takarékbetét 

illetve a folyószámla fénymásolatát, amelyen 
keresztül történik majd a szülői pótlék befizetése.  

Amennyiben az első szülés alkalmával két 
vagy több gyermek született, akkor az anya az 
igényléshez cstaolja mindegyik gyermek születései 
anyakönyvi kivonatát. 

. 
 

4. szakasz 
             Ha az apa nyújtja be a kérelmet (a rendelet 4. 
szakaszában felsorolt esetekben) az igényléshez a 
következő okmányokat csatolni:  

1. az elsőszülött gyermek születési anyakönyvi 
kivonata 

2. az apa személyi igazolványának illetve a 

menekült státuszt igazoló személyi 
igazolványának fénymásolata. 
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3. az alábbi bizonyítékok egyike: 
a. az anya halotti anyakönyvi kivonata  
b. a gyámhatóság arra vonatkozó 

igazolása, hogy az anya elhagyta 
gyermekét, illetve hogy indokolt 
okokból nem tud közvetlenül 
gondoskodni gyermekéről, 

c. az arra vonatkozó végzés, hogy az 
anyát megfosztották a szülői 
felelősség gyakorlásának jogától 

d. az illetékes egészségügyi szerv 
bizonylata az édesanya súlyos 
betegsége esetén 

e. az illetékes intézmény bizonylata az 
anya börtönbüntetésének 
megkezdéséről és letöltéséről. 

Az igénylés tartalmazza az apa kijelentését 
is, miszerint közvetlenül gondoskodik a gyermekről. 

Az igényléshez mellékelni kell a takarékbetét 
illetve a folyószámla fénymásolatát, amelyen 
keresztül történik majd a szülői pótlék befizetése. 

Amennyiben az első szülés alkalmával két 
vagy több gyermek született, akkor a rendelet 4. 
szakaszában leírt esetben az apa az igényléshez 
cstaolja mindegyik gyermek születései anyakönyvi 
kivonatát. 

 
 

5. szakasz 
A jelen Szabályzathoz kinyomtatott RDG-1-

es és RDG-2-es űrlapok a Szabályzat szerves részét 
képezik. 
 

6. szakasz 
Jelen Szabályzat Szabadka Város Hivatalos 

Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon 
lép hatályba.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
SZABADKA VÁROS 
Városi Tanács 
Iktatószám:  III-02-11/2009 
Kelt: 2009.06.19. 
S z a b a d k a  
 

  
 POLGÁRMESTER 
 Saša Vučinić s.k. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
SZABADKA VÁROS 
Városi Tanács 
Iktatószám:  III-553-24/2009 
Kelt: 2009.06.19. 
S z a b a d k a  
  
 

A Város költségvetéséből juttatott, első 
gyermek utáni szülői pótlékra való jogosultságról 
szóló rendelet 5. szakasza alapján (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 6/09 száma) és Szabadka áros 
Alapszabályának 57. szakasz 1. bekezdés 2. pontja 
Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08 – 
javít.) alapján 
 A Szabadkai Városi Tanács 2009.06.19-én 
megtartott 28. ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
A Város költségvetéséből juttatott, első gyermek 

utáni szülői pótlék névleges összegének 
meghatározásáról  2009-ben 

 
I 

Jelen határozattal meghatározzuk, hogy a 
Város költségvetéséből juttatott, első gyermek utáni 
szülői pótlék névleges összege 2009-ben 5.000,00 
dinár (betűkkel:ötezerdinár). 
 

II 
Jelen határozat meghozatala napján lép 

hatályba, és 2009.01.01-jétől 2009.12.31-éig lesz 
alkalmazásban. 

Szabadka Város polgármestere 
                   Saša Vučinić s.k. 
 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
SZABADKA VÁROS 
Városi Tanács 
Iktatószám:  III-021-29/2009 
Kelt: 2009.06.19. 
S z a b a d k a  
  

 
Szabadka Város Alapszabályának 57. 

szakasza (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
26/2008 és 27/2008-javít.) alapján 
             A Szabadkai Városi Tanács 2009.06.19-én 
megtartott 28. ülésén meghozta az alábbi 

 
HATÁROZATOT 

A kárfelmérő bizottság kinevezéséről 
 
I  

 Kinevezzük a kárfelmérő bizottságot a 
következő személyekkel: 
 

1. Budisin Gyöngyi koordinátor, 
2. Atić Isailo tag, 
3. Nagel Lámi Valéria tag. 
 
 

II 
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 A Bizottság feladata felmérni a rossz időjárás 
következtében 2009.06.07-én keletkezett anyagi kárt, 
a Csantavér területén lévő építményeken, éspedig a 
természetes és jogi személyek általi bejelntések 
alapján.  
 A jelen határozat meghozatalát követő nyolc 
napon belül a Bizottság köteles felbecsülni a kárt, és 
utána arról jelentést tenni a polgármesternek. 
 
 

III 
 Jelen határozat megjeleni Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

        POLGÁRMESTER 
 Saša Vučinić s.k. 
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Službeni list Grada Subotice – Izdavač i štampar: Skupština Grada Subotice, Trg Slobode br. 1. Telefon: 
554-050 so@subotica.rs Tiraž: 200 kom. Glavni i odgovorni urednik: Arpad Šveler, dipl. pravnik, sekretar 
Skupštine Grada Subotice. Akontaciona preplatna cena za 2009. godinu iznosi 2596,00 dinara. Oglasi po 
tarifi. Žiro račun: 840-745151843-03 – Ostali prihodi sa pozivom na broj 97 69 236 opštinskih organa 
uprave. 

 


