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SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-464-144/2009 
Kelt: 2009.08.11-én 
S z a b a d k a 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény 80. 
szakasza és 81. szakaszának 1. és 2. bekezdése (az 
SZK Hivatalos Közlönyének 47/03 és 34/06 száma), 
az építési telkekről szóló rendelet 32. és 33. szakasza 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 31/04, 
6/05, 31/05, 32/06, 34/06, 29/08 száma és Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 33/08 száma), a Szabadka 
Község Építési Igazgatósága Közvállalat alapításáról 
szóló határozat 1. és 5. szakasza (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 14/05 száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 5. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 száma) 
alapján, a Telekügyi bizottság javaslatára a 
polgármester 2009.08.11-én meghozta az alábbi 
  

HATÁROZATOT 
 
Az Alsóváros K.K. 4. számú telekkönyvi 

betétbe 34177/64 hrsz alatt bejegyzett, a Szerb 
Köztársaság tulajdonában és Szabadka Város 
használatában lévő egyéb építési telek 1/15-öt részét  
02-51 m2 területben bérbe adjuk FRANCIŠKOVIĆ 
DANILÓNAK, apja neve Timo, lakcíme Szabadka, 
1941. november 18-a utca  11., sorgarázsban a 6. 
számú garázs építése céljából, a Szabadka-Palics 

2020-ig terjedő általános terve (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 16/06 száma) alapján.  

A bérlet 99 évre szól, és lejárta előtt a 
törvénnyel összhangban meghosszabbítható.  

A bérleti díj a 99 évnyi bérleti időszakra 
44.167,00 dinár, a telekrendezési díj összege pedig 
15.739,00 dinár, ami összesen 59.906,00 dinárt tesz 
ki és egy összegben fizetendő, a telekbérleti 
szerződés megkötését követő 15 napon belül, illetve 
részletekben is törleszthető.  

A vagyoni értékű jogok átruházása utáni adó 
a bérlőt terheli.  

A mezőgazdasági földterület átminősítése 
után fizetendő térítési díj a bérlőt terheli, amennyiben 
ez a díj megállapításra kerül.  
 A bérlő köteles legkésőbb a jelen határozat 
véglegesítésétől számított 8 hónapon belül beszerezni 
az építési jóváhagyást és az építményt legfeljebb egy 
éven belül felépíteni. 

A bérlő jelen határozat véglegesítésétől 
számított 30 napon belül köteles bérleti szerződést 
kötni Szabadka Várossal és a Szabadka Község 
Építési Igazgatósága Közvállalattal.  

Amennyiben a bérlő 30 napon belül nem köti 
meg a bérleti szerződést, a jelen határozatot hatályon 
kívül helyezik, és bérlő a bérleti jogot és a befizetett 
jótállási összeget elveszíti.  

Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

 
I n d o k o l á s 

 A Telekügyi bizottság javaslatára Szabadka 
polgármestere 2009.06.11-én kelt II-464-99/09 
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határozatával nyilvános hirdetményt tett közzé egyéb 
építési telek bérbeadására annak tervezett 
hasznosítása céljából (Szabadka Város Hivatalos 
lapjának 2009.06.12-én kelt 10. száma). 

A közzétett nyilvános hirdetményre a Bérlő 
írásos pályázatot nyújtott be a határozat rendelkező 
részében foglalt telek bérleti jogának elnyerésére.  

A közzétett nyilvános hirdetményre a Bérlő 
írásos pályázatot nyújtott be a határozat rendelkező 
részében foglalt telek bérleti jogának elnyerésére.  
 Bérlő mint egyedüli ajánlattevő a 
legmagasabb árat ajánlotta és jogot szerzett a 
bérletre.  
 A nyilvános versenypályázat befejeztével a 
Telekügyi bizottság javaslatot készített a nevezett 
telek bérbeadására Bérlő javára. 
 A Telekügyi bizottság javaslatára 
megszületett a rendelkező részben leírt döntés.  

             
Saša Vučnić s.k. 

   Polgármester 
    
 Jogorvoslati utasítás: Az elégedetlen fél a 
jelen határozat ellen annak kézhezvételétől számított 
8 napon belül fellebbezhet Szabadka Város 
Képviselő-testületénél.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER  
Iratszám: II-464-146/2009 
Kelt: 20019.08.11-én 
S z a b a d k a 
 
 A tervezésről és építésről szóló törvény 80. 
szakasza és 81. szakaszának 3. bekezdés 2. pontja (az 
SZK Hivatalos Közlönyének 47/03 és 34/06 száma), 
az építési telkekről szóló rendelet 45. és 46. szakasza 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 31/04, 
6/05, 31/05, 32/06, 34/06, 29/08 száma és Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 33/08 száma), a Szabadka 
Község Építési Igazgatósága Közvállalat alapításáról 
szóló határozat 1. és 5. szakasza (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 14/05 száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 5. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 száma) 
alapján, a Telekügyi bizottság javaslatára a 
polgármester 2009.08.11-én meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
 

A 2094 számú telekkönyvi betétbe bejegyzett 
Palics K.K. 459/8 hrsz számú telket - 01-32 m2  
területű szőlőst, és a 459/21 számú telket -  01-50 m2 
területű szántót, melyek Szerb Köztársaság 
tulajdonában és Szabadka Város használatában 
vannak bérbe adjuk KURANDA IRÉNNEK, apja 
neve József, szül. Raffai, lakcíme Palics, Pap Pál u. 

4., a szomszédos telkek határainak kiigazítása és a 
Palics K.K. 459/9 számú telekkel való egyesítés 
céljából, illetve építési telek létrehozása érdekében.  

A bérlet 99 évre szól, és lejárta előtt 
átminősíthető használati joggá.  

A bérleti jog használati joggá való alakítása 
térítésmentes.   

A bérleti díj a 99 évnyi bérleti időszakra 
185.328,00 dinár és egy összegben fizetendő, a 
telekbérleti szerződés megkötését követő 15 napon 
belül, illetve részletekben is törleszthető.  

A vagyoni értékű jogok átruházása utáni adó 
a bérlőt terheli. 

A mezőgazdasági földterület átminősítése 
után fizetendő térítési díj a bérlőt terheli, amennyiben 
ez a díj megállapításra kerül.  

A Palics K.K. 459/8, 459/21 és 459/9 hrsz 
telkek telekalakítását és telekegyesítését építési telek 
kialakítása céljából a bérlő saját költségére végzi el. 

A bérlő jelen határozat véglegesítésétől 
számított 30 napon belül köteles bérleti szerződést 
kötni Szabadka Várossal és a Szabadka Község 
Építési Igazgatósága Közvállalattal. 

Amennyiben a bérlő a nevezett határidőn 
belül nem köti meg a bérleti szerződést, a jelen 
határozatot hatályon kívül helyezik, és bérlő a bérleti 
jogot elveszíti. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k o l á s 
 A bérlő 2009.06.04-én kérelemmel fordult a 
Telekügyi bizottsághoz, hogy a Palics K.K. 459/8 
hrsz számú, 132 m2  területű telket, és a 459/21 
számú, 150 m2 területű telket adjuk bérbe számára, 
mert ezek a telkek építési telket képeznek a Palics 
K.K. 459/9 számú parcellával, melyen családi házat 
épített 1976-ban. Az U-131/76 számú részletes 
városrendezési terv szerint, melyből világosan 
látható, hogy ez a három parcella egy építési telket 
képez, s ezért ő azt hitte, hogy erre a két parcellára 
vonatkozóan is bejegyezték, mint használati 
jogosultat, viszont csak most tudta meg, hogy nem 
így van.  
 A kérvényhez mellékelte az építési 
engedélyről szóló határozatot, az épület használatáról 
szóló határozatot, a terv másolatát, az ingatlan-
nyilvántartási lista kivonatát és az U-131/76 számú 
városrendezési helyzetrajzot.  
 A Telekügyi bizottság a 2009.07.10-én 
megtartott 9. ülésén megvitatta a benyújtott kérelmet, 
megtekintette a mellékelt okmányokat, és úgy találta, 
hogy a tervezésről és építésről szóló törvény 81. 
szakasz 3. bekezdés 3. pontjának megfelelően bérbe 
lehet adni közvetlen megegyezéssel az említett 
telkeket, amelyek a városrendezési terv szerint építési 
telket képeznek, Palics KK 459/9 számú telekkel, 
építési telek létrehozása céljából.  
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 A bizottság ismertette a bérlővel a bérlés 
feltételeit, melyeket ők elfogadtak, s ezt írásba adták 
2009.07.15-én.   
 A bérlők nyilatkozata után a Bizottság 
elkészítette a határozat javaslatot, melynek alapján a 
polgármester döntést hozott a rendelkező részbe 
foglaltak szerint.  
   Polgármester 
   Saša Vučinić s.k. 
 
 Jogorvoslati utasítás: Az elégedetlen fél a 
jelen határozat ellen annak kézhezvételétől számított 
8 napon belül fellebbezhet Szabadka Város 
Képviselő-testületénél.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-464-143/2009 
Kelt: 20019.08.11-én 
S z a b a d k a 
 
 A tervezésről és építésről szóló törvény 80. 
szakasza és 81. szakaszának 1. és 2. bekezdése (az 
SZK Hivatalos Közlönyének 47/03 és 34/06 száma), 
az építési telkekről szóló rendelet 32. és 33. szakasza 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 31/04, 
6/05, 31/05, 32/06, 34/06, 29/08 száma és Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 33/08 száma), a Szabadka 
Község Építési Igazgatósága Közvállalat alapításáról 
szóló határozat 1. és 5. szakasza (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 14/05 száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 5. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 száma) 
alapján, a Telekügyi bizottság javaslatára a 
polgármester 2009.08.11-én meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
 

Az 1-es számú telekkönyvi betétbe 
bejegyzett Óváros K.K. 2719/1 hrsz számú telket 
bérbe adjuk a szabadkai PBG INŽENJERING Kft. 
építéstervezői, marketing és építőipari vállalatnak, 
címe Szabadka, Harambašić u. 19., és a szabadkai 
VIOR Kft. építővállalatnak, címe Szabadka, Tuki 
ugarok 5., egyenlő ½ - ½ részben, lakó- és üzletház  
kiépítése céljából, a Központ II HK egy részének U-
37/02 számú részletes szabályozási terve alapján  
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 36/02 száma), 
éspedig P+F+3+Tt vagy F+4 bruttó 
szintmagassággal, melynek  alapterülete körülbelül  
540 m2, s ebből 400 m2 hasznos üzleti célú területtel, 
és legfeljebb 1.600 m2 hasznos lakóterülettel, továbbá 
föld alatti garázsok kiépítésével a komplexum alatt, a 
részletes szabályozási terv alapján. A bérlők 
kötelesek a terepet megtisztítani, rendezni a 
komplexum körüli területet a városrendezési 
feltételekről szóló okiratnak megfelelően, amit saját 

költségen meg kell rendelniük a Városi 
Közigazgatási Hivatal Építésügyi szolgálatánál, 
valamint ki kell építeniük a trafóállomást az épület 
alacsony feszültséggel való ellátása céljából, és saját 
költségükön kötelesek az épületet csatlakoztatni a 
már meglévő kommunális infrastruktúrák 
építményeire.  
 A bérlet 99 évre szól, és lejárta előtt a 
törvénnyel összhangban meghosszabbítható.  

A bérleti díj a 99 évnyi bérleti időszakra 
14.635.800,00 dinár, a telekrendezési díj összege 
pedig 3.845.520,00 dinár, ami összesen 
18.481.320,00 dinárt tesz ki és egy összegben 
fizetendő, a telekbérleti szerződés megkötését követő 
15 napon belül, illetve részletekben is törleszthető.  
 A vagyoni értékű jogok átruházása utáni adó 
a bérlőket terheli.  
 A mezőgazdasági földterület átminősítése 
után fizetendő térítési díj a bérlőt terheli, amennyiben 
ez a díj megállapításra kerül.  
 A bérlők kötelesek legkésőbb a jelen 
határozat véglegesítésétől számított 8 hónapon belül 
beszerezni az építési jóváhagyást és az építményt 
legfeljebb 3 éven belül felépíteni. 

A bérlők jelen határozat véglegesítésétől 
számított 30 napon belül kötelesek bérleti szerződést 
kötni Szabadka Várossal és a Szabadka Község 
Építési Igazgatósága Közvállalattal.  

Amennyiben a bérlők 30 napon belül nem 
kötik meg a bérleti szerződést, a jelen határozatot 
hatályon kívül helyezik, és bérlők a bérleti jogot 
elveszítik.  
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s 
 A Telekügyi bizottság javaslatára Szabadka 
polgármestere 2009.06.11-én kelt II-464-99/2009 
határozatával nyilvános hirdetményt tett közzé egyéb 
építési telek bérbeadására annak tervezett 
hasznosítása céljából (Szabadka Város Hivatalos 
lapjának 2009.06.12-én kelt 10. száma). 

A közzétett nyilvános hirdetményre a Bérlők 
írásos pályázatot nyújtottak be a határozat rendelkező 
részében foglalt telek bérleti jogának elnyerésére.  
 Bérlők mint egyedüli ajánlattevők a 
legmagasabb árat ajánlották és jogot szereztek a 
bérletre. 
 A nyilvános versenypályázat befejeztével a 
Telekügyi bizottság javaslatot készített a nevezett 
telek bérbeadására a Bérlők javára. 
 A Telekügyi bizottság javaslatára 
megszületett a rendelkező részben leírt döntés.  
 
   Polgármester 
   Saša Vučinić s.k. 
 
 Jogorvoslati utasítás: Az elégedetlen fél a 
jelen határozat ellen annak kézhezvételétől számított 
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8 napon belül fellebbezhet Szabadka Város 
Képviselő-testületénél.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER  
Iratszám: II-464-142/2009 
Kelt: 20019.08.11-én 
S z a b a d k a 
 
 A tervezésről és építésről szóló törvény 80. 
szakasza és 81. szakaszának 3. bekezdés 2. pontja (az 
SZK Hivatalos Közlönyének 47/03 és 34/06 száma), 
az építési telkekről szóló rendelet 45. és 46. szakasza 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 45a/03, 31/04, 
6/05, 31/05, 32/06, 34/06, 29/08 száma és Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 33/08 száma), a Szabadka 
Község Építési Igazgatósága Közvállalat alapításáról 
szóló határozat 1. és 5. szakasza (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 14/05 száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 5. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 száma) 
alapján, a Telekügyi bizottság javaslatára a 
polgármester 2009.08.11-én meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
 

A 4-es számú telekkönyvi betétbe bejegyzett 
Óváros K.K. 21453/1 számú telek – 27-53 m2  
területű társadalmi tulajdonban levő park, amely a 
Szerb Köztársaság tulajdonában van és Szabadka 
Község rendelkezik felette használati joggal, 
közvetlen megegyezéssel bérbe adjuk a szabadkai 
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti Intézménynek a 
Peščara HK területén, a Mohács utca 33. alatt 
felépített napközi épületének legalizálása céljából. 

A bérlet 99 évre szól, és lejárta előtt a 
törvénnyel összhangban meghosszabbítható.  

A bérlet térítésmentes. 
A vagyoni értékű jogok átruházása utáni adó 

vagy a telekhasználó-váltás utáni egyéb adó a bérlőt 
terheli.  

A mezőgazdasági földterület átminősítése 
után fizetendő térítési díj a bérlőt terheli, amennyiben 
ez a díj megállapításra kerül. 

A bérlő jelen határozat véglegesítésétől 
számított 30 napon belül köteles bérleti szerződést 
kötni Szabadka Várossal és a Szabadka Község 
Építési Igazgatósága Közvállalattal. 

Amennyiben a bérlő 30 napon belül nem köti 
meg a bérleti szerződést, a jelen határozatot hatályon 
kívül helyezik, és bérlő a bérleti jogot elveszíti.. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s 
 A kérelmező 2009.06.01-jén kérelemmel 
fordult a Telekügyi bizottsághoz, hogy az Óváros 

K.K. 21453/1 számú telket adják át neki, amelyre 50 
évvel ezelőtt épült fel az óvoda épülete, és 1991-ben 
a kibővített része. Az említett parcella használati joga 
azóta sem lett rendezve, és úgy van nyilván tartva, 
hogy Szabadka Község rendelkezik felette használati 
joggal.  
 Amennyiben a telket megkapja, a kérelmező 
legalizálná a meglévő épületeket, és bejegyeztetné az  
ingatlan-nyilvántartási könyvbe.  
 A bizottság a 2009.07.10-én megtartott 9. 
ülésén megvitatta a kérelmet, és úgy találta, hogy 
eleget lehet tenni a kérésnek, mivel megfelel az 
építésről és tervezésről szóló törvény 81. szakasz 3. 
bekezdés 3. pontjában meghatározott feltételeknek 
ahhoz, hogy a telket közvetlen megegyezéssel bérbe 
adják a kérelmezőnek a napközi épületének 
legalizálása céljából.  
 Tekintettel arra, hogy szociális intézményről 
van szó, a bizottság véleménye szerint ezt a telket 
térítésmentesen rendelkezésre lehet bocsátani. 

A bizottság ismertette a bérlőkkel a bérlés 
feltételeit, melyeket ők elfogadtak, s ezt írásba adták 
2009.07.17-én.   
 A bérlők nyilatkozata után a Bizottság 
elkészítette a határozat javaslatot, melynek alapján a 
polgármester döntést hozott a rendelkező részbe 
foglaltak szerint.  
 
   Polgármester 
   Saša Vučinić s.k. 
 
 Jogorvoslati utasítás: Az elégedetlen fél a 
jelen határozat ellen annak kézhezvételétől számított 
8 napon belül fellebbezhet Szabadka Város 
Képviselő-testületénél.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER  
Iratszám:II-352-498/2009 
Dana:11. 08. 2009. 
S z a b a d k a 
 
 A tervezésről és építésről szóló törvény 98. 
szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 47/03 és 
34/06 száma), közterület használatáról a Szabadka 
község területén és kisebb montázs és hirdető 
építmények felállításáról szóló rendelet 25. szakasza 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 23/07 száma), 
és Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 1. 
bekezdés 5. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 száma) alapján, a Telekügyi 
bizottság javaslatára a polgármester 2009.08.11-én 
meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
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Közvetlen megegyezéssel használatba adjuk 
a Szabadkán, a Zombori út bb. (az egészségháznál) 
címen találhatóa 13,02 m2 felületű kioszk alatti 
közterületrészt ANĐELKOVIĆ SRĐANNAK, címe 
Szabadka, Starina Novak 110/c, újságárusítás 
céljából. 

A közterületet határozatlan időre adjuk 
bérbe.  
A használó köteles térítményt fizetni a 

közterület pályázat nélküli használatba vétele címén, 
éspedig 5.000,00 dinárt négyzetméterenként, ami  a 
13,02 m2 –re 65.100,00 dinárt tesz ki.  

Az előző bekezdésbe foglalt díjat a használó 
a közterület használatbavételéről szóló szerződés 
megkötését követő 8 napon belül befizeti.  

Az előírásoknak megfelelően a használó 
2009.06.01-étől kezdve köteles használati díjat 
fizetni.  

A használó köteles a jelen határozat 
véglegesítésétől számított 15 napon belül megkötni a 
közterület használatbavételéről szóló szerződést 
megkötni Szabadka Várossal.  

Amennyiben a bérlő nem köti meg a bérleti 
szerződést, a jelen határozatot hatályon kívül 
helyezzük, és bérlő elveszíti a használati jogot  
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k o l á s 
 A kérelmező 2009.06.09-én fordult a 
Telekügyi bizottsághoz azzal a kérelemmel, hogy 
adják számára használatba a Zombori úton, az 
egészségház melletti kioszk alatt területet, mert azt a 
szabadkai Eskalibur Kft-től megvásárolta, és szeretné 
folytatni a tevékenységet.  
 A kérvényhez mellékelte: az adásvételi 
szerződést és a 2009.05.31. dátummal ellátott 
befizetőlapot a bérleti díj befizetéséről.  
 A Telekügyi bizottság a 2009.07.10-én 
megtartott 9. ülésén megvitatta a kérelmet, 
áttekintette a mellékelt dokumentációt, és úgy találta, 
hogy eleget lehet tenni a kérésnek, mivel az említett 
rendelet 25. szakaszába felsorolt feltételeknek eleget 
tesz, s a kioszk adásvétele megtörtént.   
 A bérlők nyilatkozata után a Bizottság 
elkészítette a határozat javaslatot, melynek alapján a 
polgármester döntést hozott a rendelkező részbe 
foglaltak szerint.  
 
   Polgármester  
   Saša Vučinić s.k. 
 
 Jogorvoslati utasítás: Az elégedetlen fél a 
jelen határozat ellen annak kézhezvételétől számított 
8 napon belül fellebbezhet Szabadka Város 
Képviselő-testületénél.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG  
Vajdaság Autonóm Tartomány 

S Z A B A D K A  V Á R O S  
Városi Tanács  
Iratszám:  III-464-42/09. 
Kelt: 2009.08.25. 
S z a b a d k a  
 
 
 
 Szabadka Város Alapszabályának 57. 
szakasz 1. bekezdés 4. pontja alapján (Szabadka 
Község hivatalos Lapjának 26/08, 27/08 – javít. 
száma) a Szabadkai Városi Tanács 2009.08.25-én 
megtartott 35. ülésén meghozta az alábbi 
 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T 
 

 Szabadka Város elfogadja a Szabadka 
területén levő Radanovác katonai komplexum 
meghatározott piaci árát  (a komplexumhoz tartozó 
építmények összterülete 3907 m2, 123-59-35 m2 
területű telekkel), melyet az Adóhivatal újvidéki  
regionális központjának szabadkai kirendeltsége 
állapított meg a 2009.06.22-én kelt 316-031-9/09. -1 
-44A -1 számú okiratban, összesen 57.441.020,28 
dinár piaci értékben (610.070,66 Euró a SZNB 
hivatalos középárfolyama szerint a felbecslés napján) 
 A szóban forgó katonai komplexum 
megszerzése érdekében Szabadka Város az említett 
piaci értéket a városi költségvetésből fogja kifizetni 
2009 folyamán, s ennek az eszköznek a forrása az 
ügyviteli bankban felvett hitelből lesz biztosítva, a 
törvénnyel összhangban.  
 Jelen záróhatározatot továbbítani kell a Szerb 
Köztársaság vagyonjogi igazgatóságának Belgrádba. 
Beograd.  
 Jelen záróhatározat megjelenik Szabadka 
Város Hivatalos Lapjában.  

POLGÁRMESTER  
Saša Vučinić s.k. 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
S Z A B A D K A  V Á R O S  
Városi Tanács  
Iratszám:  III-021-46/2009 
Kelt: 2009.08.25. 
S z a b a d k a  
 

Az ingatlan-nyilvántartás  kidolgozásáról és 
fenntartásáról szóló szabályzat 17. szakasza (SZK 
Hivatalos Közlönyének 46/99 száma) és Szabadka 
Város alapszabályának 57. szakasz 1. bekezdés 6. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
26/2008 és 27/2008-javít. száma), alapján Szabadkai 
Városi Tanács 2009.08.25-én megtartott 35. ülésén 
meghozta az alábbi  
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HATÁROZATOT 
Az Újváros KK területére vonatkozó ingatlan- 

adatok közszemlére bocsátását intéző bizottságok 
megalakítására tett javaslat jóváhagyásáról  

 
I 

 Jóváhagyjuk az Újváros KK területére 
vonatkozó ingatlan- adatok közszemlére bocsátását 
intéző bizottságok megalakítására tett javaslatot, amit 
a Köztársasági Geodéziai Intézet – szabadkai 
ingatlanügyi szolgálata nyújtott be 2009.08.02-án 
952-151/2009 szám alatt. 

II 
Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
Polgármester 
Saša Vučinić s.k. 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
SZABADKA VÁROS 
Városi Tanács 
Iratszám:   III-021-47/2009 
Kelt: 2009.08.25. 
S z a b a d k a 
 

A polgárok és anyagi javak természeti 
csapások esetén való védelmének megszervezéséről 
szóló Szabadka Város területére vontakozó rendelet 
3. szakasz 2. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 12/09 száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 57. szakasz 1. bekezdés 2. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 
27/08 - javít. száma) alapján 

A Szabadkai Városi Tanács 2009.08.25-én 
megtartott 35. ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
az elemi csapások elleni védelemmel és a helyi 

szintű rendkívüli állapotok kezelésével megbízott 
városi törzskara tagjainak kinevezéséről  

 
I 

Az elemi csapások elleni védelemmel és a 
helyi szintű rendkívüli állapotok kezelésével 
megbízott városi törzskarába (a továbbiakban: városi 
törzskar) kinevezzük: 

1. Saša Vučinić, polgármester, 
2. Pero Horvacki, alpolgármester, 
3. Marija Ušumović Davčik, a Városi 

Közigazgatási Hivatal vezetője, 
4. Suzana Dulić, a Városi Tanács kommunális 

tevékenységekkel és környezetvédelemmel 
megbízott tagja, 

5. Bajtai Kornél, a Városi Tanács gazdasággal 
megbízott tagja, 

6. Mirko Ostrogonac, a Szabadkai Városi 
Közigazgatási Hivatal Gazdaságfejlesztési, 

gazdasági, mezőgazdasági és idegenforgalmi 
szolgálat vezetője, 

7. Vicko Marko, Szabadkai Városi 
Közigazgatási Hivatal gazdasági és 
energetikai ügyintézője, 

8. Ilija Despotović, a Szerb Köztársaság Belügy 
minisztériumának képviselője - 
Rendőrkapitányság – Védelmi és mentési 
osztály, 

9. Boris Arifi, a Szerb Köztársaság Belügy 
minisztériumának képviselője - 
Rendőrkapitányság – Rendőrségi osztály, 

10. Mihajlo Pece, a szabadkai Vöröskereszt 
városi szervezetének titkára, 

11. Velimir Čavić, a Szerbiai Vasutak KV 
szabadkai osztályának képviselője, 

12. Slavko Vrndžić, az Észak-Bácskai Duna-
Tisza-Duna Vízgazdálkodási Vállalat 
képviselője, 

13. Dr Ružica Crnjaković, a szabadkai 
Egészségügyi Intézmény vezetője, 

14. Đorđe Meznerić, a szabadkai Kórház 
képviselője, 

15. Mirko Mamužić, a Honvédelmi 
Minisztérium képviselője – Rendkívüli 
állapotokkal foglalkozó igazgatóság – az 
Észak-bácskai körzet rendkívüli állapotokkal 
foglalkozó osztálya, Szabadka, 

16. Bogdan Petrović mérnök, az 
Elektrodistribucija KV SZABADKA, 
Elektrovojvodina Szabadka képviselője, 

17. Dragan Vučetić, a szabadkai Vízművek és 
Csatornázási KV képviselője, 

18. Zvonko Bačić, a szabadkai Köztisztasági és 
Parkosítási KKV képviselője, 

19. Horvát József, a szabadkai Állategészségügyi 
Intézet képviselője, 

20. Snježana Mitrović, a szabadkai Terras 
Polgári Egyesület  képviselője 

21. Todor Glogovac, a Szabadkai Városi 
Közigazgatási Hivatal peremvárosi helyi 
közösségek koordinátora. 

 
II 

A jelen határozat I.. pontjában szereplő  
személyeket kinevezzük a a városi törzskar tagjává a 
jelen határozat meghozatalát követő nappal, négyéves 
megbízatási időre. 

III 
A városi törzskar feladata lesz kidolgozni a 

tervdokumentációt, valamint ellátni a többi teendőt, 
amit a polgárok és anyagi javak természeti csapások 
esetén való védelmének megszervezéséről szóló 
Szabadka Város területére vontakozó rendeletben 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 12/09 száma) 
felsoroltak. 

 
IV 
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Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 
   POLGÁRMESTER 
   Saša Vučinić s.k. 
 

Az eredeti szöveggel összevetve, 
megállapítottuk, hogy a szabadkai Stadion 
Kommunális Közvállalat megalapításáról szóló 
rendeletben, Szabadka Város Hivatalos Közlönyének 
12/2009 számába műszaki hiba került, s ezért a 
Szabadkai városi szervek okiratainak 
megjelentetéséről szóló rendelet 8. szakasz 2. 

bekezdése szerint (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 29/08 száma) közzé adjuk az alábbi  

 
KIIGAZÍTÁST 

 
 A rendelet 1. szakaszában a: 
„megszervezéséről” szót a: „megalapításáról” szóra 
helyesbítjük. 

 
Kelt. 2009.07.20-án 
Sveller Árpád, okl. jogász s.k. 
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