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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
VÁROSI TANÁCS  
Iratszám: I-02-20/2009 
Kelt: 2009.09.15-én 
S z a b a d k a 
 

Szabadka Város alapszabályának 57. szakasz 
1. bekezdés 4. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján a 
Szabadkai Város Tanács 2009.09.15-én megtartott 
36. ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
az alkalmazottak szakmai továbbképzésének 

finanszírozásáról szóló szabályzat módosítására és 
kiegészítésére vonatkozó szabályzat 

jóváhagyásáról 
 

I 
 JÓVÁHAGYJUK az alkalmazottak szakmai 
továbbképzésének finanszírozásáról szóló szabályzat 
módosítására és kiegészítésére vonatkozó 
szabályzatot, melyet a közigazgatási hivatal vezetője 
hozott meg 2009.09.10-én  IV-06-02-19/2009 szám 
alatt. 
 

II 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
    Saša Vučinić s.k. 
    polgármester 

 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Iratszám: III-38-31/2009 
Kelt: 2009.09.15-én 
S z a b a d k a 
 
 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 27. 
szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 25/2000, 
25/2002, 107/2005, 108/2005-jav. és 123/2007 
száma), Szabadka Város alapszabályának 57. szakasz 
2. bekezdése (Szabadak Község Hivatalos Lapjának 
26/2008 száma) és a Vízművek és Csatornázási 
Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet 
13. szakaszának 2. bekezdése (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 7/2009 – egységes szerkezetű 
szöveg) alapján a Városi tanács 2009.09.15-én 
megtartott 36. ülésén meghozta a következő 

 
HATÁROZATOT 

az ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés és 
szennyvíztisztítás díjának jóváhagyásáról a 

családi házas és tömbházas lakossági fogyasztók 
részére 

 
I 

Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási 
KKV igazgatóbizottságának 2009. augusztus 26-án 
az ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés és 
szennyvíztisztítás díjáról hozott döntését a családi 
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házas és tömbházas lakossági fogyasztók részére,  
amely 2009. október 1-jével kerül alkalmazásra, az 
alábbiak szerint: 
 

- ivóvíz-szolgáltatás   34,00 din/m3  
- szennyvízelvezetés  13,98 din/m3 
- szennyvíztisztítás    13,98 din/m3 

 
II 

A Vízművek és Csatornázási KKV termékei 
és szolgáltatásai fogyasztóinak összes többi 
kategóriája részére a díjak változatlanok 
maradnak, a 2009. április 1-jén kelt II-38-10/2009 
számú határozattal összhangban. 

 
III 

A jelen határozat I. pontjában foglalt díjak nem 
tartalmazzák az áfát. 

 
IV 

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában». 

    Saša Vučinić s.k. 
    polgármester 

 
Szabadka Város Képviselő-testülete 

ügyrendjének 64. és 130. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 29/08 száma) alapján Az 
alapszabályzati kérdéseket, szervezést és a 
képviselő-testületi iratszabályokat figyelemmel 
kísérő bizottság, a 2009.09.21-én megtartott ülésén 
véglegesítette a helyi közösségekről szóló rendelet 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 

 
A helyi közösségekről szóló rendelet  

egységes szerkezetbe foglalt szövege a következőket 
foglalja magában:  

1. A helyi közösségekről szóló rendeletet 
(“Szabadka Község Hivatalos 
lapjának 41/02 száma), kivéve a 
hatályba lépését szabályozó 33. 
szakaszt, 

2. A helyi közösségekről szóló rendelet 
kiigazítását (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 2/03 száma) 
2003.01.24-ei keltezéssel, és  

3. A helyi közösségekről szóló rendelet 
módosítására és kiegészítésére 
vonatkozó rendeletet (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 10/07 
száma), kivéve a hatályba lépést 
szabályozó 9. szakaszt. 

  
A HELYI KÖZÖSSÉGEKRŐL SZÓLÓ 

RENDELET 
(egységes szerkezetű szöveg) 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 

1. szakasz 
Jelen határozat szabályozza a Szabadka 

község (a továbbiakban: Község) területén található 
helyi közösségek megalakításának, egyesítésének és 
megszüntetésének módját, azok tevékenységét, 
szervezését, szerveinek megválasztását és 
mandátumuk megszűnését, valamint 
finanszírozásának módját.  

 
2. szakasz 

 A helyi közösség a polgárok lakóhely szerinti 
közössége, és a helyi önkormányzat egységes 
rendszerének részét képezi a Községben.  
 A helyi közösség a polgárok érdekvédelmi és 
demokratikus közössége.  

  
3. szakasz 

 A helyi közösség jogi személyiséggel 
rendelkezik a törvénnyel, az alapszabállyal és az 
alapítói okirattal meghatározott jogok és 
kötelezettségek tekintetében.  
 A helyi közösségnek van saját alapszabálya. 

 A helyi közösség alapszabálya, a község 
alapszabályával és a helyi közösség alapítói 
okiratával összhangban meghatározza az ellátandó 
feladatokat, a helyi közösség szerveit és 
megválasztásuk eljárását, szervezetüket és 
működésüket, a döntéshozatal módját és egyéb, a 
helyi közösség működésében szerepet játszó 
kérdéseket.  

4. szakasz 
 A helyi közösség szerveinek munkája 
nyilvános.  
 Hogy milyen módon kell a helyi közösség 
szervei működésének nyilvánosságát biztosítani, a 
helyi közösség alapszabálya szabja meg.  
 A helyi közösség szervei munkájukról 
kötelesek rendszeresen és idejében tájékoztatni a 
helyi közösség polgárait, és évente legalább egyszer a 
községi képviselő-testületet.  

 
5. szakasz 

 A helyi közösség kapcsolatba léphet és 
együttműködést folytathat más helyi közösségekkel, 
vállalatokkal, szervezetekkel és közösségekkel.  

 
6. szakasz 

 A helyi közösség és szerveinek munkájában 
a törvénnyel összhangban biztosítani kell a Község 
területén hivatalos használatban lévő nyelvek és 
írásmódok használatát.  

 
II. A HELYI KÖZÖSSÉGEK 

MEGALAKÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS 
MÓDJA  

 
7. szakasz 

 Helyi közösség alakítható olyan területre 
(település, településrész vagy több település), amely 
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területi vagy funkcionális egységet képez, amelyben 
a  polgárok a mindennapi életben kölcsönös 
kapcsolatban állnak és lehetőség van a dolgok 
közvetlen  megvitatására, a közös érdekek 
érvényesítésére és az igények kielégítésére.  

 
8. szakasz 

 A helyi közösség megalakítására tett 
javaslatot (a továbbiakban: javaslat) előterjesztheti:  

- a helyi közösség megalakítására javasolt 
területen élő szavazók 50%-a + 1 vagy 500 szavazó,  
 - a község végrehajtó szerve és  

- a községi képviselő-testület legalább 20 
tanácsnoka.  
 Amennyiben a javaslatot a községi 
képviselő-testület végrehajtó szerve vagy a 
képviselő-testület legkevesebb 20 tanácsnoka 
terjeszti fel, az előterjesztő köteles összehívni a 
polgárok gyűlését azon a területen, melyre a helyi 
közösség megalakítását javasolják, a szükséges 
adatok begyűjtése érdekében.  

  
9. szakasz 

 A javaslatnak tartalmaznia kell:  
- a helyi közösség alakítását javasoló 

polgárok sajátkezű aláírásának jegyzékét,  
- a helyi közösség területét (az utcák szerinti 

leírást) és a terület lakosainak számát,  
- a helyi közösség tevékenységének leírását,  
- a helyi közösség működésének 

finanszírozási módját,  
- a helyi közösség közgyűlése tagjainak 

számát, és  
- a helyi közösség életében és működésében 

szerepet játszó egyéb kérdéseket.  
 

10. szakasz 
 A határozatjavaslatot a községi képviselő-
testület elé kell terjeszteni, amely felméri, hogy 
adottak-e a feltételek ahhoz, hogy a polgárok:  

- legközvetlenebbül kifejezzék, 
egybehangolják és érvényesítsék közös 
érdekeiket és szükségleteiket,  

- anyagi alapot biztosítsanak a közös érdekek 
és szükségletek érvényesítésére,  

- együttműködjenek a helyi közösség 
területén működő vállalatokkal, más helyi 
közösségekkel, szervekkel és 
szervezetekkel a közös érdeket jelentő 
kérdések megoldása érdekében.  

 
11. szakasz 

 Az alapítási okiratot a javaslat alapján a 
községi képviselő-testület hozza meg, a tanácsnokok 
teljes létszámának szavazattöbbségével.  
 A képviselő-testület a döntéshozatal előtt 
népszavazást írhat ki a területen élő polgárok előzetes 
véleménynyilvánítása érdekében.  

 Ha a képviselő-testület úgy értékeli, hogy a 
helyi közösség megalakításához nem adottak a 
feltételek, arról megfelelő rendeletet hoz és arról 
értesíti a javaslattevőt.  

 
12. szakasz 

 A helyi közösség megalakításáról szóló 
rendeletnek különösen a következőket kell 
tartalmaznia:  

- a település vagy településrész nevét, melyre 
a helyi közösséget alakítják,  

- a terület pontos leírását melyre a helyi 
közösséget alakítják,  

- a helyi közösség nevét,  
- a helyi közösség közgyűlése tagjainak 

számát.  
 

III. A HELYI KÖZÖSSÉGEK 
EGYESÍTÉSÉNEK, 
HATÁRMÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS 
MEGSZÜNTETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS 
MÓDJA  

 
1. A helyi közösségek egyesítésének és 

határmódosításának feltételei és módja 
 

13. szakasz 
 A helyi közösségek egyesítésének és 
határmódosításának eljárása során a jelen 
határozatnak a helyi közösség alakítására vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy 
felterjesztési joguk van azon helyi közösségek 
közgyűléseinek is, melyek egyesítését javasolják 
illetve melyek határait módosítják, de a javaslatot 
előzően kötelezően meg kell vitatnia azon helyi 
közösségek polgárok gyűlésének is, melyek 
egyesítését javasolják illetve melyek határait 
módosítják.  

 
2. A helyi közösségek megszüntetésének 

feltételei és módja  
14. szakasz 

 A helyi közösség megszüntetésére vonatkozó 
javaslatot a jelen rendelet 8. szakaszában szereplő 
jogosult előterjesztők valamint a helyi közösség 
közgyűlése nyújthatnak be.  

A helyi közösség közgyűlése köteles a 
megszüntetési eljárást megindítani, ha az a 
megszüntetésre javasolt helyi közösség területén élő 
szavazópolgárok 50%-a + 1 polgár vagy 500 szavazó 
indítványozza. 

 
15. szakasz 

 A megszüntetésre vonatkozó javaslatnak 
indokolást is kell tartalmaznia olyan értelemben, 
hogy a helyi közösség létezésének szükségessége 
vagy feltételei szűntek-e meg, szem előtt tartva a 
jelen rendelet 10. szakaszában szereplő feltételeket.  
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 A megszüntetési eljárás során a jelen 
rendeletnek a helyi közösség alakítására vonatkozó 
rendelkezéseit kell megfelelőképpen alkalmazni.  

  
16. szakasz 

 A megszűnés jogi következményeit a 
törvénnyel összhangban kell szabályozni, azzal a 
külön rendelettel, mellyel a helyi közösséget 
megszüntetik.  

 
IV. A HELYI KÖZÖSSÉGEK 

TEVÉKENYSÉGE, TEENDŐI ÉS 
SZERVEZETE  

 
1. A helyi közösségek tevékenysége és 

teendői  
 

17. szakasz 
 A helyi közösségben a polgárok közös 
érdekeik érvényesítéséről és közös szükségleteik 
szolidáris kielégítéséről döntenek.  
 A közös érdekeik érvényesítéséről és közös 
szükségleteik szolidáris kielégítéséről való 
döntéshozatalban a polgárok az anyagi 
lehetőségekhez mérten meghatározzák viszonyaikat 
az alábbi területeken: 

 - a lakott terület rendezése (utak, utcák, 
járdák, távközlés, elektromos energia, 
vízvezeték és csatornahálózat, 
gázközművesítés, stb.), 

 - környezetvédelem és -fejlesztés, 
 - intézményen kívüli gondoskodás a 

szociálisan rászorulókról, 
 - a jobb életkörülmények megteremtéséről 

való gondoskodás, 
 - a bevezetett helyi járulék megvalósítása és 

új helyi járulék bevezetése, 
 - szolgáltatások nyújtása.  

 

18. szakasz 
 A helyi közösség ellátja a községi képviselő-
testület határozatával rá bízott teendőket a lakás és 
közművesítés terén (a helyi jellegű utak, utcák és 
zöldterületek állapotáról és a közterületek tisztaságról 
való gondoskodás, stb.), bizonyos feladatokat és 
teendőket a választások és a népszámlálás 
lebonyolításában, a községi népszavazás 
szervezésében, a rászoruló polgárokról való 
intézményes gondoskodásban, jogsegélyezésben és 
egyéb, a Község által rábízott feladatokat és 
teendőket, megfelelő anyagi térítés mellett.  

 Az előző bekezdés értelmében a helyi 
közösségre bízott teendők ellátása felett a községi 
képviselő-testület gyakorol felügyeletet.  

 
2. Döntéshozatal a helyi közösségekben 

 

19. szakasz 
 A helyi közösség hatáskörébe tartozó 
kérdésekről a polgárok népszavazás útján, a polgárok 

gyűlésén és a helyi közösség szervei révén döntenek 
a törvénnyel, a jelen rendelettel és a helyi közösség 
alapszabályával összhangban.  
 A polgárok kezdeményezéseket, javaslatokat 
és véleményeket terjeszthetnek a helyi közösség 
szervei elé az egyes kérdések megvitatására és 
eldöntésére.  

 
3. A helyi közösségek szervei  

 
20. szakasz 

 A helyi közösség szervei a helyi közösség 
közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) és a helyi 
közösség tanácsa (a továbbiakban: Tanács).  
 A községi képviselő-testületnek a helyi 
közösség területén élő tanácsnokai szavazati jog 
nélkül részt vehetnek a Közgyűlés és a Tanács 
munkájában.  
 A Közgyűlés tagjainak száma nem haladhatja 
meg a 18-at.  
 A Közgyűlés alakíthat állandó és időszaki 
munkatestületeket, melyek szakmai segítséget 
nyújtanak a Közgyűlésnek és Tanácsnak a 
hatáskörükbe tartozó kérdésekben.  
 A Tanács tagjainak számát és megbízatási 
idejük hosszát a helyi közösség alapszabályával kell 
meghatározni azzal, hogy az nem lehet több mint a 
Közgyűlés teljes létszámának egy harmada.  

 
21. szakasz 

 A közgyűlési választásokat a községi 
képviselő-testület elnöke írja ki.  
 A választások kiírásától a választások 
megtartásáig legalább 30, és legfeljebb 60 nap telhet 
el.  
 A közgyűlési választásokat legkésőbb a 
Közgyűlési tagok megbízatási idejének lejárta előtt 
15 nappal meg kell tartani.  
 Ugyanazon személy többször is 
megválasztható a Közgyűlés tagjává.  
 A Közgyűlés tagjait a helyi közösség 
polgárai választják meg közvetlen választások útján, 
titkos szavazással, négy éves időszakra.  
 A Közgyűlés tagjává azok a személyek 
jelölhetők, akiknek a helyi közösség területén élnek 
és szavazati joggal rendelkeziknek.  
 A közgyűlés tagjaivá jelöltet állíthatnak 
külön vagy közösen: politikai pártok, koalíciók és 
más politikai szervezetek, melyeket legkevesebb 30 
szavazópolgár támogat aláírásával jelöltenként vagy 
legkevesebb 100 szavazópolgár jelöltlistánként.  
 A közgyűlés tagjaivá jelöltet állíthat 
polgárok csoportja is, melyet legkevesebb 30 
szavazópolgár támogat aláírásával jelöltenként vagy 
legkevesebb 100 szavazópolgár jelöltlistánként.  
 A jelöltek száma egy jelöltlistán a közgyűlés 
taglétszámának kétszerese lehet.  
 A politikai párt vagy polgári csoportosulás 
nevében a jelölést csak az a személy nyújthatja be, 
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akit a politikai párt vagy polgárok csoportja erre 
felhatalmazott.  
 Pártkoalíció nevében a jelölést legfeljebb két 
felhatalmazott személy nyújthatja be.  
 Ha a jelöltlistát pártkoalíció állítja, a 
jelöltlista mellett kötelezően át kell nyújtani az írásos 
koalíciós megállapodást is, amely szabályozza a 
mandátumok elosztásának és megszűnésének módját, 
és a Közgyűlés megüresedett helyének betöltését.  

 
21/a szakasz 

A választási listát legkésőbb 15 nappal a 
választások kitűzött időpontja előtt el kell juttatni a 
Községi választási bizottsághoz. 
 A választási listához a következő 
dokumentációt kell mellékelni: 

1) igazolás a jelöltlistán szereplő valamennyi 
jelölt választói jogáról  

2) a jelöltek írásos nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy elfogadják a jelölést, 
amit az illetékes szerv vagy a Közgyűlés 
két tagja hitelesít 

3) a jelöltek érvényes személyi 
igazolványának fénymásolata 

4) a listavezető írásos egyetértése 
5) a választói listát beterjesztő személyek 

meghatalmazása 
6) a jelöltlistát támogató választópolgárok 

aláírásai 
7) írásos koalíciós megállapodás, 

amennyiben a jelöltlistát pártkoalíció 
terjeszti be. 

A jelen szakasz 2. bekezdésének 1),2),4),5) 
és 6) pontjában szereplő adatlapok külalakját és 
tartalmát a Községi választási bizottság írja elő. 

Egy személy a Közgyűlés tagjává csak egy 
választási listán jelölhető. 

A listaállító határozza meg a listán szereplő 
jelöltek sorrendjét. 

A jelöltek legalább egyharmadának a kisebb 
számban képviselt nemet kell képviselnie. 

 
21/b szakasz 

A Közgyűlés tagjainak megválasztásában az 
a polgár vehet részt, aki rendelkezik szavazójoggal és 
lakóhelye a helyi közösség területén van (a 
továbbiakban: választó). 

A választói névjegyzék vezetésében illetékes 
szerv a Szabadkai Községi Közigazgatás. 
 A választások kiírását követő napon a 
választói névjegyzék vezetésében illetékes szerv 
nyilvános hirdetmény vagy a tájékoztatási eszközök 
révén értesíti a polgárokat arról, hogy betekinthetnek 
a választói névjegyzékbe, és kérhetik az abban 
szereplő adatok bejegyzését, törlését, módosítását, 
kiegészítését vagy javítását. 
 A választói névjegyzéket legkésőbb a 
választások megtartása előtt 8 nappal le kell zárni. 

 Minden szavazónak legkésőbb 3 nappal a 
választások megtartása előtt kötelezően kézbesíteni 
kell a választások napjáról és időpontjáról szóló 
értesítést, mely tartalmazza azon szavazóhely számát 
és címét, amelyen a szavazó szavaz, és a számot, 
amely alatt a szavazói névjegyzékben szerepel. 

 
22. szakasz 

A közgyűlési választások lebonyolítását a 
Községi választási bizottság irányítja.  

 
23. szakasz 

Minden jelöltlistát a kapott szavazatokkal arányos 
számú mandátum illeti meg.  
 A Községi választási bizottság megállapítja 
az egyes választási jelöltlistáknak járó mandátumok 
számát.  
 A mandátumok elosztásában azok a 
jelöltlisták vesznek részt, amelyek a szavazásban 
részt vett szavazópolgárok összes szavazatának 
legkevesebb 5%-át elnyerték.  
 A választási bizottság a különböző 
jelöltlisták között úgy osztja el a mandátumokat, 
hogy a közgyűlési helyek teljes számát megszorozzák 
minden egyes választási lista által kapott érvényes 
szavazatok számával.  
 A kapott eredményt azután elosztják az 
összes választási listára leadott szavazat teljes 
számával, kivéve az azon jelöltlistáknak adott 
szavazatokat, melyek nem érték el a szavazásban 
részt vett polgárok összes szavazatának minimum 5 
%-át. 
 Minden választási lista annyi mandátumot 
kap, ahány egész számot eredményez ez az arány.  
 Ha egy vagy több mandátum nem kerül 
kiosztásra, azokat a választási listák között a 
legnagyobb tizedes szerint kell kiosztani.  
 Amennyiben két vagy több választási lista 
tizedes értéke azonos, a mandátumot annak a 
választási listának kell odaítélni, amely több 
mandátumot szerzett.  
 Azokat a mandátumokat, melyek egy 
bizonyos választási listát illetnek meg, az adott listán 
szereplő jelölteknek kell odaítélni.  
 Ha bizonyos választási lista több 
mandátumot kap mint ahány jelölt az adott listán 
szerepel, a mandátumot annak a választási listának 
kell odaítélni, amelye a következő legnagyobb 
tizedessel rendelkezik.  
 A választási lista elnyert mandátumainak 
1/3-át osztják ki a listán szereplő jelölteknek, a listán 
elfoglalt sorrend szerint. 
 A listaállító legkésőbb a választások 
összesített eredményének közzétételét követő 10 
napon belül a választási bizottsághoz eljuttatja az arra 
vonatkozó adatokat, hogy a jelöltlistán szereplő mely 
jelölteknek osztják ki az elnyert mandátumok 
fennmaradó 2/3-át, oly módon, hogy a kapott 
mandátumok teljes számának legalább egy harmadát 
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a kisebb számban képviselt nemhez tartozó jelöltek 
kapják meg.  
 Ha a listaállító az adatokat nem adja át, a 
választási bizottság írásban értesíti arról, hogy ezt 
köteles megtenni, öt napos póthatáridőn belül, 
figyelmeztetve a mulasztás következményeire.  
 Amennyiben a listaállító a póthatáridőn belül 
sem juttatja el az adatokat, a választási bizottság 
külön végzéssel a jelöltlista által elnyert valamennyi 
mandátumot a listán szereplő jelölteknek azok listán 
szereplő sorrendjében ítéli oda. E végzés ellen sem 
kifogás, sem panasz nem emelhető.  
 Ha a listaállító pártkoalíció, az elnyert 
mandátumok fennmaradó 2/3-át a koalíciós 
megállapodás alapján ítélik oda, oly módon, hogy a 
kapott mandátumok teljes számának legalább egy 
harmadát a kisebb számban képviselt nemhez tartozó 
jelöltek kapják meg.  

 
23/a szakasz 

A Közgyűlés tagjának az alábbi esetekben 
szűnik meg idő előtt mandátuma, melyre 
megválasztották: 

1) lemondással 
2) a Közgyűlés feloszlatásáról hozott 

döntéssel 
3) ha jogerős bírósági ítélettel legkevesebb 

hat hónapos feltétel nélküli 
börtönbüntetésre ítélik  

4) ha jogerős döntéssel cselekvőképtelenné 
nyilvánítják 

5) ha lakcíme a helyi közösség területén 
megszűnik 

6) ha elveszíti állampolgárságát 
7) ha elhalálozik. 
A Közgyűlés tagjának mandátuma a jelen 

szakasz 1. bekezdésében leírt esemény beálltának 
napjával szűnik meg. 

A mandátum megszűnésének napját – kivéve 
a jelen szakasz 1. bekezdésének 2) pontjában leírt 
esetben – a Közgyűlés a mandátum megszűnésének 
okára vonatkozó értesítés kézhezvételétét követő első 
ülésén állapítja meg. 

 
23/b szakasz 

Minden választó, a Közgyűlés tagjelöltje és a 
választási lista beterjesztője óvást emelhet a Községi 
választási bizottságnál a választói jog vagy a 
választási eljárás megsértése miatt. 
 Az óvást a határozat meghozatalának illetve 
a cselekmény elkövetésének vagy a mulasztásnak a 
napjától számított 24 órán belül kell benyújtani. 
 A Községi választási bizottság az óvás 
kézhezvételétől számított 48 órán belül döntést hoz 
az óvás ügyében és azt a kifogást emelőnek kézbesíti. 
 Ha a Községi választási bizottság elfogadja 
az óvást, a határozatot vagy cselekvést érvényteleníti. 

 Ha a Községi választási bizottság a jelen 
határozatban megszabott határidőn belül nem dönt az 
óvás ügyében, az elfogadottnak tekintendő. 

 
24. szakasz 

A Közgyűlésnek van elnöke, akit saját 
soraiból választ meg.  
 Az elnököt a Közgyűlés első ülésén kell 
megválasztani, a Közgyűlés teljes tagszámának 
szavazattöbbségével.  
 A Közgyűlés elnöke képviseli a helyi 
közösséget.  

 

25. szakasz 
A Közgyűlés a Közgyűlés teljes létszámának 

többségével dönthet saját feloszlatását illetően. 
 A Közgyűlés feloszlatásáról dönthetnek a 
helyi közösség polgárai is, népszavazás útján. 
 A Közgyűlés feloszlatására abban az esetben 
indítványozható népszavazás kiírása, ha úgy 
értékelik, hogy a helyi közösségben nem tesznek 
eleget a helyi lakosság igényeinek és nem képviselik 
azok érdekeit, vagy hogy a helyi közösségre bízott 
feladatokat nem a törvénnyel, az alapszabállyal, a 
helyi közösség alakításáról szóló rendelettel vagy a 
képviselő-testület rendeletével összhangban látják el. 
 A jelen szakasz 3. bekezdésében leírt 
javaslatot felterjesztheti: 

- a helyi közösség területén élő 
választópolgárok legalább 10 %-a 

- a polgármester 
- a községi képviselő-testület legkevesebb 20 

tanácsnoka. 
A népszavazás kiírásáról szóló rendeletet a 

községi képviselő-testület hozza meg, a képviselő-
testület tanácsnokai teljes létszámának 
szavazattöbbségével. 

A Közgyűlés feloszlatására vonatkozó döntés 
akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a szavazáson 
részt vett szavazópolgárok többsége megszavazza. 

Amennyiben a Közgyűlés határozatot hoz 
saját feloszlatásáról, és ha a népszavazáson a 
Közgyűlés feloszlatása mellett döntenek, a községi 
képviselő-testület elnöke a Közgyűlés feloszlatásra 
vonatkozó rendeletének meghozatalától illetve a 
népszavazás eredményének véglegesítésétől 
számított 5 napon belül rendkívüli választásokat ír ki 
a Közgyűlés tagjainak megválasztására. 

A választási eljárást a jelen rendelet 
rendelkezései szerint kell lefolytatni. 

Az újonnan megválasztott Közgyűlés 
megbízatási ideje a többi helyi közösség közgyűlése 
rendes összetétele megbízatási idejének lejártáig tart. 

A Közgyűlés feloszlatása esetén a Közgyűlés 
tagjainak megbízatása az új Közgyűlés 
megalakulásáig tart. 

Nem hozható döntés a Közgyűlés 
feloszlatásáról, ha a Közgyűlés tagjainak 
megválasztásától kevesebb mint 12 hónap telt el, 
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vagy ha a Közgyűlés tagjai  megbízatásának leteltéig 
kevesebb mint 12 hónap maradt. 

 
26. szakasz 

Mindazokban a kérdésekben, melyek a jelen 
rendelettel nem lettek szabályozva, és a választást 
lebonyolító szervekre, a jelölésre, a jelöltlista 
visszavonására, a választási listák kihirdetésére, az 
összesített választási lista véglegesítésének eljárására, 
a polgároknak a jelöltlistákról való értesítésére, a 
választások lebonyolítására, a választási eredmények 
megállapítására és kihirdetésére, a megismételt 
választásokra és a mandátumoknak a Közgyűlés tagja 
mandátumának idő előtti megszűnése esetén való 
odaítélésével kapcsolatosak, a helyhatósági 
választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
közlönyének 33/02, 37/02 – jav. és 42/02 száma) 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, valamint a 
népképviselők megválasztásáról szóló törvény (az 
SZK Hivatalos közlönyének 35/2000 száma) 
rendelkezéseit, amennyiben a helyhatósági 
választásokról szóló törvény arra utasít. 

 
27. szakasz 

A Tanács tagjait a Közgyűlés választja meg a 
Közgyűlés teljes tagszámának szavazattöbbségével.  
 A Tanács tagjaivá olyan személyek 
választhatók meg, kik a helyi közösség területén 
élnek és szavazójoggal rendelkeznek.  

 
28. szakasz 

A helyi közösség közgyűlése: 
- elfogadja a helyi közösség alapszabályát és 

egyéb okiratait, meghozza a helyi közösség 
és a közgyűlés működési tervét, meghozza 
a pénzügyi terveket és elfogadja a 
zárszámadást, 

- a községi képviselő-testület szervei elé 
terjeszti a helyi közösség fejlesztésének 
programtervezetét, 

- megerősíti az általa kiírt népszavazáson 
hozott döntéseket és kihirdeti azokat 

- megválasztja a Közgyűlés és a Tanács 
elnökét, 

- végrehajtja a polgárok gyűlésén hozott 
döntéseket és záradékokat, 

- egyéb teendőket is ellát a helyi közösség 
alapszabályával összhangban.  

 
29. szakasz 

A helyi közösség tanácsa: 
- előkészíti a határozatok javaslatát és egyéb 

okiratokat 
- végrehajtja a Közgyűlés határozatait 
- dönt az adminisztratív és egyéb teendők 

ellátásához szükséges dolgozók számát és 
felépítését illetően, 

- megszervezi a helyi közösség működését és 
más feladatokat ie ellát a helyi közösség 
alapszabályának megfelelően. 

 
30. szakasz 

A Tanács elnöke dönt a helyi közösségben 
dolgozók jogairól, kötelezettségeiről és 
felelősségéről.  
 A munkaviszonyból eredő valamennyi jogot 
a Tanács elnöke és a helyi közösségben 
alkalmazottak a helyi közösségben érvényesítik, a 
helyi közösség alapszabályának megfelelően.  

 
V. A HELYI KÖZÖSSÉG 

PÉNZESZKÖZEI  
31. szakasz 

A helyi közösség teendőinek ellátásához 
szükséges pénzeszközöket az alábbiak képezik: 

- a község által a helyi közösségnek 
átengedett bevételek, a helyi közösség 
illetve a község fejlesztési tereivel 
összhangban és a községi költségvetésnek 
megfelelően 

- a polgárok helyi járulék útján vagy más 
módon társított pénzeszközei 

- szolgáltatási díjak és egyéb bevételek, 
melyeket a helyi közösség 
tevékenységeiből, a helyi közösség 
alapszabályával összhangban valósít meg 

- érdekelt vállalatok vagy egyéb gazdasági 
alanyok által a helyi közösség 
tevékenységeire elkülönített eszközök 

- ajándékok és egyéb pénzeszközök  
 A helyi közösség eszközei feletti 
rendelkezésre vonatkozó határozatot a Tanács hozza 
meg.  

 
VI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 
32. szakasz 

A helyi közösségek saját alapszabályukat és 
egyéb általános okirataikat a jelen rendelet hatályba 
lépését követő 30 napon belül összehangolják ezen 
rendelet rendelkezéseivel.  
 A községi képviselő-testület elnöke a jelen 
rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül kiírja 
a helyi közösség közgyűlési választásait.  
 A helyi közösségek azon szervei, melyek 
mandátuma megszűnt, feladataikat továbbra is 
ellátják a helyi közösség új szerveinek 
megalakításáig.  

 
32/a szakasz 

A helyi közösség közgyűlése tagjainak 
választási eljárását, amit a helyi közösségekről szóló 
határozat (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
3/94, 8/94, 21/98 száma) kezdtek meg és amely a 
jelen rendelet hatályba lépéséig nem fejeződött be, 
azon határozat rendelkezési szerint kell lebonyolítani. 
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32/b szakasz 
A jelen rendelet hatályba lépésének napjával a 

helyi közösségekről szóló határozat (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 3/94, 8/94, 21/98 száma) 
hatályát veszti. 

 
33. szakasz 

A helyi közösségek azon szervei, melyeknek 
megbízatása az új szervek megválasztása előtt lejár, 
a hatáskörükbe tartozó feladatokat mindaddig 
ellátják, amíg a helyi közösség új szervei meg nem 
alakulnak.  

 
34. szakasz 

A helyi közösségekről szóló határozat 
egységes szerkezetbe foglalt szövege megjelenik 
Szabadka Város Hivatalos Lapjában.  
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A Szabadkai Községi Képviselő-testület 
ügyrendjének 64. és 130. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 29/2008 száma) alapján 
Az alapszabályzati kérdéseket, szervezést és a 
képviselő-testületi iratszabályokat figyelemmel 
kísérő bizottság a 2009.09.21-én megtartott ülésén 
véglegesítette a Stadion Kommunális Közvállalat 
Szabadka alapításáról szóló rendelet egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 
 A Stadion Kommunális Közvállalat 
Szabadka alapításáról szóló rendelet egységes 
szerkezetbe foglalt szövege magába foglalja: 

1. A Szabadkai Sportlétesítményeket Fenntartó 
és Üzemeltető Közvállalat alapításáról szóló 
rendeletet (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 12/1993 száma), amelyből ki lett 
hagyva a rendelet hatályba lépését 
szabályozó 18. szakasz, 

2. A Szabadkai Sportlétesítményeket Fenntartó 
és Üzemeltető Közvállalat alapításáról szóló 
rendelet módosítására és kiegészítésére 
vonatkozó rendeletet (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 15/1995), amelyből ki 
lett hagyva a rendelet hatályba lépését 
szabályozó 3. szakasz, 

3. A Szabadkai Sportlétesítményeket Fenntartó 
és Üzemeltető Közvállalat alapításáról szóló 
rendelet módosítására és kiegészítésére 

vonatkozó rendeletet (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 5/2000) amelyből ki lett 
hagyva a rendelet hatályba lépését 
szabályozó 5. szakasz, 

4. A Szabadkai Sportlétesítményeket Fenntartó 
és Üzemeltető Közvállalat alapításáról szóló 
rendelet módosítására és kiegészítésére 
vonatkozó rendeletet (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 46/2000), amelyből ki 
lett hagyva a rendelet hatályba lépését 
szabályozó 17. szakasz, 

5. A Stadion KKV alapításáról szóló rendelet 
módosítására és kiegészítésére vonatkozó 
rendelet (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 38/2001), amelyből ki lett hagyva 
a rendelet hatályba lépését szabályozó 6. 
szakasz, 

6. A Stadion KKV alapításáról szóló rendelet 
módosítására vonatkozó rendelet (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 21/2002), 
amelyből ki lett hagyva a rendelet hatályba 
lépését szabályozó 3. szakasz, 

7. A Stadion KKV alapításáról szóló rendelet 
módosítására vonatkozó rendelet (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 16/2003) 
amelyből ki lett hagyva a rendelet hatályba 
lépését szabályozó 3. szakasz 

8. A Stadion KKV Szabadka alapításáról szóló 
rendelet kiegészítésére vonatkozó rendelet 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
12/2005), amelyből ki lett hagyva a rendelet 
hatályba lépését szabályozó 3. szakasz és 

9. A Stadion KKV Szabadka alapításáról szóló 
rendelet módosítására és kiegészítésére 
vonatkozó rendelet (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 12/2009), amelyből ki 
lett hagyva a rendelet hatályba lépését 
szabályozó 22. szakasz és amely 
felhatalmazást ad a Szabadkai Stadion 
Kommunális Közvállalat alapításáról szóló 
rendelet egységes szerkezetű szövegének 
véglegesítésére.   

 
RENDELET  

a Stadion Kommunális Közvállalat Szabadka 
alapításáról 

(egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 

1. szakasz 
Közhasznú tevékenységek ellátása céljából – 

a Szabadka Város (a továbbiakban: Város) 
használatában lévő sportlétesítmények fenntartására 
és üzemeltetésére megalakítjuk a szabadkai Stadion 
Kommunális Közvállalatot (a továbbiakban: 
Közvállalat). 

A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt 
Közvállalat alapítója a Város, melynek nevében az 
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alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete 
(a továbbiakban: képviselő-testület), Szabadka, 
Szabadság tér 1. gyakorolja.  
 
II. A KÖZVÁLLALAT ÜZLETI NEVE ÉS 
SZÉKHELYE  
 

2. szakasz 
A Közvállalat üzleti neve:  

Јавно комунално предузеће "Стадион" – 
Суботица 
Javno komunalno poduzeće "Stadion" – Subotica 
Stadion Kommunális Közvállalat Szabadka  

A Közvállalat rövidített üzleti neve:  
JKP "Stadion" 
JKP "Stadion" 
Stadion KKV  

A Közvállalat székhelye Szabadkán, a Szép 
Ferenc utca 3. szám alatt van.  
 
III. TEVÉKENYSÉGI KÖRE  

 
3. szakasz 

A Közvállalat a sportlétesítmények 
fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 
teendőket kommunális tevékenységként látja el, ami 
alatt különösen az alábbiak értendők: 
- a sportlétesítmények és pályák rendezése, 
üzemeltetése és fenntartása oly módon, ami biztosítja 
a létesítményeket és pályákat használók zavartalan 
működését, 
- a sportlétesítmények és pályák felszereléséről való 
gondoskodás, és minőséges feltételek biztosítása a 
sport valamennyi formájának működéséhez, a 
sporttal kapcsolatos előírásokkal összhangban.  

 
4. szakasz 

A 3. szakaszban felsorolt tevékenységek 
mellett a Közvállalat az alábbi tevékenységeket 
végzi:  
92610 – sportpályák, stadionok működtetése 

ez a tevékenység magába foglalja: 
- szabadtéri és fedett sportlétesítmények működtetése 
(bekerített vagy fedett, nézőtérrel ellátott) 
- futballstadion, úszómedence és uszoda, golfpálya, 
ökölvívó csarnok, téli sportcsarnok és stadion, 
atlétikai versenypálya, stb. 
01412 – kertek, parkok és hasonló zöldterületek 
rendezése 
55110 – szállodai szolgáltatás étteremmel 
55120 – szállodai szolgáltatás étterem nélkül 
55220 – kempingszolgáltatás 
55232 - átmeneti tartózkodást biztosító szálláshely-
szolgáltatás  
55300 – éttermi vendéglátás 
55510 – munkahelyi étkeztetés 
55400 – nyílt árusítású vendéglátás, bárokban 
71400 – sporteszköz kölcsönzése 

74120 – számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői, 
tanácsadói szolgáltatás 
74402 – egyéb hirdetési tevékenység 
92310 – alkotó és előadó művészet 
92320 – művészeti létesítmények működése 
22220 – máshova nem sorolt nyomdai tevékenység 
22250 – egyéb reprográfiai termékek gyártása 
70200 – ingatlan bérbeadása 
72300 - adatfeldolgozás 
92330 – vidámparki szórakoztatás 
92340 – máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 
92622 – egyéb sport tevékenység 
93020 – fodrászat, szépségápolás 
93040 – fizikai közérzetet javító szolgáltatás: 
úszóiskola szervezése, különböző aktivitások 
szervezése a jégpályán, jégpályai szolgáltatások, 
medence műszaki berendezéseinek karbantartása. 

 
5. szakasz 

A Közvállalat a képviselő-testület előzetes 
jóváhagyása nélkül nem változtathatja meg 
tevékenységét.  
 
IV. A TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK 
FELTÉTELEI  

 

6. szakasz 
A jelen határozat 3. és 4. szakaszába foglalt 

tevékenységeket a közvállalat azokban a 
sportlétesítményekben végzi, melyek irányításával és 
működésével megbízzák, s ezek a: 

- Sportcsarnok, 
- Kisstadion és a «Jadran» épületének egy 

része, éspedig a következő 
üzlethelyiségek: 

1) II-es számú üzlethelyiség az alagsorban, 
melynek összterülete 94,72 m2, 
bejegyezve az Óváros KK. 15735/II hrsz  
telekkönyvi betétszámon, 

2) III-as számú üzlethelyiség az alagsorban, 
melynek összterülete 364,14 m2, 
bejegyezve az Óváros KK. 15735/III hrsz  
telekkönyvi betétszámon, 

3) IV-es számú üzlethelyiség a földszinten, 
melynek összterülete 265,03 m2, 
bejegyezve az Óváros KK. 15735/VI hrsz  
telekkönyvi betétszámon, 

4) VII-es számú üzlethelyiség a földszinten, 
melynek összterülete 265,03 m2, 
bejegyezve az Óváros KK. 15735/VII 
hrsz  telekkönyvi betétszámon, 

5) VIII-as számú üzlethelyiség az alagsorban 
és a felső félemeleten, melynek 
összterülete 513,54 m2, bejegyezve az 
Óváros KK. 15735/VIII hrsz  telekkönyvi 
betétszámon,, 

6) A X-es számú üzlethelyiség az I. 
emeleten, 245,91 m2 összterületen, 
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bejegyezve az Óváros KK. 15735/X hrsz 
telekkönyvi betétszámon, és 

7) XI-es számú üzlethelyiség a földszinten, 
melynek összterülete 94,72 m2, 
bejegyezve az Óváros KK. 15735/XI hrsz  
telekkönyvi betétszámon,, 

- a Sétaerdei uszoda és  
- a Május elseje utcában levő sportpályák és 

épületek. 
 

6a szakasz 
A jelen rendelet 3. szakaszában foglalt célok 

megvalósítását szolgáló vagyon elidegenítése vagy 
beszerzése esetén a Közvállalat köteles a képviselő-
testülettől jóváhagyást szerezni.  
 
V. A KÖZVÁLLALAT FINANSZÍROZÁSA ÉS 
TEVÉKENYSÉGE  

7. szakasz 
A Közvállalat a tevékenységének ellátásához 

szükséges pénzeszközöket a sportolóknak, 
sportkluboknak, a polgároknak és más természetes és 
jogi személynek nyújtott szolgáltatások díjából, az 
üzlethelyiségek és egyéb termek kiadásából, a jelen 
rendelet 4. szakaszában leírt egyéb, bejegyzett 
tevékenységek ellátásából, valamint a Város 
költségvetéséből biztosítja.  

A Közvállalat szerezhet pénzeszközöket 
különféle művelődési és szórakoztató jellegű 
rendezvények belépőinek eladásából, adományokból 
és támogatásokból is.  
 
VI. A KÖZVÁLLALAT IRÁNYÍTÁSÁBÓL 
EREDŐ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  

 
8. szakasz 

A Közvállalat jogi személyiséggel 
rendelkezik, a törvény és a jelen rendelet alapján őt 
megillető jogokkal, felelősségekkel és 
kötelezettségekkel.  

9. szakasz 
A Közvállalat szervei:  

- az igazgatóbizottság, 
- az igazgató és  
- a felügyelő bizottság.  

 
10. szakasz 

A közvállalat irányító szerve az 
igazgatóbizottság. 
             Az igazgatóbizottságnak elnöke, alelnöke és 
öt tagja van, akiket a képviselő-testület nevez ki és 
ment fel. 
 Az igazgatóbizottság két tagját a közvállalat 
dolgozóinak soraiból nevezik ki. 
 Az alkalmazottak képviselői a közvállalat 
alapszabályában meghatározott módon jelölhetők. 

Az igazgatóbizottság tagjainak mandátuma 
négy évig tart. 

 

11. szakasz 
Az igazgatóbizottság a törvénnyel 

összhangban: 
1) meghatározza az üzleti politikát;  
2) meghozza a hosszú- és középtávú 

működési és fejlesztési tervet, valamint 
az éves gazdálkodási tervet;  

3) meghozza az alapszabályzatot;   
4) határoz az alaptőke csökkentéséről és 

növeléséről;  
5) döntést hoz a leányvállalatok 

megalapításáról;  
6) elfogadja a vállalat működéséről szóló 

jelentéseket és az éves elszámolást;  
7) határoz a nyereség elosztásáról;  
8) meghozza a beruházási programokat, 

valamint a beruházási befektetésekre 
vonatkozó programokat és 
kritériumokat;  

9) határoz a részvények kibocsátásáról, 
eladásáról és megvásárlásáról, 
valamint a közvállalatban levő 
tulajdonrész eladásáról vagy 
tulajdonrész megvételéről más 
vállalatban, illetve gazdasági 
társaságban;  

10) dönt a garanciák, a visszkeresettel 
ellátott váltók, kezesség, jelzálog és 
egyéb biztosítékok nyújtását illetően 
olyan ügyletekben, melyek nem 
tartoznak a közérdekű tevékenységek 
körébe  

11) meghatározza a díjszabást (árakra 
vonatkozó döntést hoz);  

12) dönt a közvállalat nagyobb értékű 
vagyona feletti rendelkezésről 
(megszerzéséről és elidegenítéséről);  

13) határozatot hoz a tőkebefektetésről;  
14) határozatot hoz a státuszváltozásokról 
15) meghozza az állami tulajdonú tőke 

értékbecsléséről és az említett tőke 
részvényekben való kimutatásáról 
szóló okiratot, valamint a tulajdonjogi 
átalakításra vonatkozó tervet és 
döntést;  

16) határoz a közvállalat üzleti nevének, 
székhelyének és tevékenységének 
megváltoztatásáról; 

17) meghozza a Közvállalat általános 
okiratait, melyek meghozatalát a 
törvény, a jelen határozat vagy a 
Közvállalat alapszabálya nem sorolja 
más szerv hatáskörébe; 

18) javaslatot tesz a képviselő-testületnek a 
közvállalat igazgatójának 
kinevezésére; 

19) meghozza a működésére vonatkozó 
ügyrendi szabályzatot; 
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20) ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel 
és a Közvállalat alapszabályával előírt 
egyéb feladatokat is. 

 
11a szakasz 

A közérdek védelme érdekében az 
alábbiakhoz szükséges a községi képviselő-testület 
jóváhagyása: 

1. a Közvállalat alapszabálya, annak 
módosításai és kiegészítései; 

2. garanciák, visszkeresettel ellátott váltók, 
kezességek, jelzálogok és egyéb 
biztosítékok kiadása olyan ügyletekre, 
melyek nem tartoznak a közérdekű 
tevékenységek körébe; 

3. a vállalat nagyobb értékű, a közhasznú 
tevékenység végzését közvetlenül 
szolgáló vagyonával való rendelkezésre 
(beszerzés vagy értékesítés) vonatkozó 
döntés; 

4. az ellátás és szolgáltatásnyújtás általános 
feltételeiről szóló okirat; 

5. tőkebefektetés; 
6. státusbeli változás; 
7. az állami tőke értékbecsléséről és a tőke 

részvényekben való kimutatásáról szóló 
rendelkezés, valamint a tulajdon-
átalakításról szóló program és döntés; 

8. a hosszú távú és középtávú működési és 
fejlesztési tervek; 

9. az éves működési terv; 
10. leányvállalat alapítására vonatkozó 

döntés a működési körébe tartozó 
tevékenységek ellátására; 

11. a nyereség elosztásáról szóló határozat; 
12. egyéb döntések, a közérdekű 

tevékenységek ellátását szabályozó 
törvénnyel összhangban. 

A Közvállalat díjszabását (árairól szóló 
döntést) a Városi tanács hagyja jóvá. 

 
12. szakasz 

Az igazgató a közvállalat ügyvezető szerve. 
A közvállalat igazgatóját a képviselő-testület 

nevezi ki és menti fel. 
Az igazgatót négy éves megbízatási 

időszakra nevezik ki, és mandátumának lejárta után 
újra választható. 

A közvállalat igazgatójának kinevezéséig a 
képviselő-testület megbízott igazgatót nevezhet ki. 

 
12a szakasz 

A Közvállalat igazgatója: 
1) képviseli a közvállalatot;  
2) megszervezi és irányítja a 

munkafolyamatot, irányítja a közvállalat 
működését;  

3) felel a Közvállalat működésének 
törvényességéért;  

4) munkaprogramot és fejlesztési tervet 
javasol, valamint intézkedéseket 
foganatosít ezek megvalósítása 
érdekében;  

5) benyújtja a pénzügyi jelentéseket, a 
működésről szóló jelentéseket és az éves 
elszámolást;  

6) végrehajtja az igazgatóbizottság döntéseit;  
7) meghozza a működési és 

munkaszervezési szabályzatot;. 
8) javasolja az igazgatóbizottságnak a 

hatáskörébe tartozó határozatok és más 
okiratok meghozatalát, 

9) meghozza azokat az általános okiratokat, 
melyek meghozatalára jogosult;  

10) döntést hoz az alkalmazottak egyéni 
jogairól, kötelezettségeiről és 
felelősségéről a törvénnyel és a kollektív 
szerződéssel összhangban; 

11) ellátja a törvény által, a jelen 
határozatban és a közvállalat 
alapszabályában meghatározott egyéb 
tevékenységeket  

 
12b szakasz 

Az igazgató, hatáskörének keretében írásban 
felhatalmazhat más személyt is a Közvállalat 
képviseletére.  

Az igazgató az igazgatóbizottság 
jóváhagyásával és a törvénnyel összhangban adhat, 
vagy visszavonhat cégjegyzésre jogosító 
meghatalmazást. 
 

12c szakasz 
A felügyelő bizottság a közvállalat 

felügyeleti szerve. 
A közvállalat felügyelő bizottságának elnöke 

és két tagja van, akiket a képviselő-testület nevez ki 
és ment fel. 

A felügyelő bizottság egyik tagját az 
alkalmazottak soraiból nevezik ki. 

Az alkalmazottak képviselőjét a közvállalat 
alapszabályában meghatározott módon jelölik. 

A felügyelő bizottság megbízatási ideje négy 
évig tart. 

12d szakasz 
A felügyelő bizottság a törvénnyel 

összhangban: 
- felügyeli a közvállalat működését; 
- áttekinti az éves jelentést, az évi 
elszámolást és a nyereség elosztására tett 
javaslatot. 
A felügyelő bizottság évente legalább 

egyszer jelentést nyújt be a képviselő-testületnek.  
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A felügyelő bizottság a jelen szakasz 2. 
bekezdésébe foglalt jelentést ezzel egyidejűleg 
elküldi az igazgatóbizottságnak is 
 
 
VII. A MUNKAFOLYAMAT BIZTOSÍTÁSA  
 

13a szakasz 
A Közvállalat működésében keletkező 

fennakadás esetén a képviselő-testület intézkedéseket 
foganatosít a kommunális tevékenységek végzéséről 
szóló törvény 17 szakaszával és egyéb 
jogszabályokkal összhangban.  

 
13b szakasz 

Sztrájk esetén biztosítani kell a minimális 
munkafolyamatot, különösen a Közvállalat 
létesítményei biztonságának tekintetében.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében leírtakhoz 
szükséges a Közvállalat szakszervezetének 
véleményezése is.  
 
VII/A A VAGYON BESZERZÉSE ÉS 
ELIDEGENÍTÉSE 

 
13c szakasz 

Azokat az építményeket és egyéb 
ingatlanokat, berendezéseket és felszerelés, melyek a 
közhasznú tevékenységek ellátását szolgálják, a 
Közvállalat nem idegenítheti el, kivéve, ha azokat 
elavultságuk miatt, korszerűsítésük vagy műszaki-
technológiai fejlesztésük céljából cserélik le. 

 
13d szakasz 

A közhasznú tevékenység ellátását 
közvetlenül szolgáló, nagyobb értékű vagyon 
beszerzése vagy elidegenítése csak a képviselő-
testület jóváhagyásával történhet. 

Nagyobb értékű vagyon beszerzésének vagy 
elidegenítésének az az átutalás vagy több, 
összekapcsolt átutalás tekintendő, melynek tárgyát 
képező vagyon-beszerzés vagy elidegenítés piaci 
értéke a döntéshozatal pillanatában eléri a közvállalat 
vagyona legutóbbi éves állapotmérlegben kimutatott 
könyvelési értékének legalább 30%-át.  

 
VII/B KOCKÁZATVÁLLALÁS ÉS 
NYERESÉGELOSZTÁS 

 
13e szakasz 

A Közvállalat kötelezettségeiért teljes 
vagyonával felel. 

A Közvállalat a tevékenységéből eredő, 
cselekvés vagy mulasztás révén keletkezett kárért 
kizárólag a Közvállalat eszközeivel felel, az alapító 
szolidáris felelősségvállalása nélkül. 

 
13f szakasz 

A Közvállalat nyereségét a törvénnyel, a 
Közvállalat alapszabályával és a Közvállalat 
működési tervével összhangban kell meghatározni és 
elosztani. 

A nyereség elosztásáról az igazgatóbizottság 
hoz döntést, a képviselő-testület jóváhagyásával.  
VII/C   KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
13g szakasz 

A Közvállalat tevékenysége végzése közben 
köteles biztosítani a környezetvédelemhez és 
környezetfejlesztéshez szükséges feltételeket, 
valamint megelőzni a környezetet károsító hatások 
okait és elhárítani azok következményeit. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt 
feltételek biztosításának módját a Közvállalat az 
általa végzett tevékenység környezeti hatásától 
függően határozza meg. 
 
VII/D  FELÜGYELET 

 
13h szakasz 

A Közvállalat kommunális tevékenység 
folyatása során végzett munkájának törvényessége 
felett a városi közigazgatási hivatal kommunális 
ügyekben illetékes szolgálata gyakorol felügyeletet. 
 
VIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ 
RENDELKEZÉSEK  

 
14. szakasz 

Az igazgatóbizottság a Közvállalat 
alapszabályát a kinevezésétől számított 60 napon 
belül meghozza, és azt jóváhagyásra a képviselő-
testület elé terjeszti. A többi általános okirat 
meghozatalának határideje 60 nap az alapszabály 
elfogadásától és a képviselő-testülettől kapott 
jóváhagyástól számítva.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt 
általános okiratok meghozataláig a Szabadkai 
Testnevelési Szervezetek Szövetségének érvényes 
okiratait kell alkalmazni, amennyiben azok nem 
állnak ellentétben a törvénnyel és a jelen rendelettel.  
 

15. szakasz 
Az igazgató megválasztására és kinevezésére 

vonatkozó pályázat kiírásáról szóló döntést a 
Közvállalat igazgatóbizottsága hozza meg, a 
Közvállalat alapszabályának hatályba lépésétől 
számított 30 napon belül.  

 
16. szakasz 

A Szabadkai Testnevelési Szervezetek 
Szövetségének pénzeszközei és vagyona, kivéve a 
sportklubok eszközeit és vagyonát, a zárszámadás és 
bontómérleg alapján a jelen rendelet alkalmazásának 
napjával a Közvállalatra szállnak át.  

A Szabadkai Testnevelési Szervezetek 
Szövetségének (az SZTSZSZ szakszolgálatának) 
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azon alkalmazottait, akik a sportlétesítmények 
karbantartását végzik, a Közvállalat veszi át.  

 
17. szakasz 

A jelen rendelet hatályba lépésével a 
Szabadkai Sportcsarnok a Szabadkai Testnevelési 
Szervezetek Szövetségének használatba adásáról 
szóló határozat (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 19/88 száma) hatályát veszti.  

 
18. szakasz 

A Stadion Kommunális Közvállalat Szabadka 
alapításáról szóló rendelet egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
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