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 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 22. 
szakaszának 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Lapjának 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav és 123/2007-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Stadion KKV 2009. évi működési tervének 

jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk a Stadion KKV 2009. évi 
működési tervét, melyet a Stadion KKV 
igazgatóbizottsága 2009. január 09-én megtartott 
ülésén fogadott el. 
 

II. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-22/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a  

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 

 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 22. 
szakaszának 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Lapjának 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav és 123/2007-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Szabadkai Gázművek KKV 2009. évi működési 

tervének jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk a Szabadkai Gázművek KKV 
2009. évi működési tervét, melyet a Szabadkai 
Gázművek KKV igazgatóbizottsága 2009. január 20-
án megtartott ülésén fogadott el. 
 

II. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-23/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a  

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
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A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 22. 
szakaszának 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Lapjának 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav és 123/2007-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Szabadkai Távfűtőművek KKV 2009. évi 

működési tervének jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek 
KKV 2009. évi működési tervét, melyet a Szabadkai 
Távfűtőművek KKV igazgatóbizottsága 2009. január 
19-én megtartott ülésén fogadott el. 
 

II. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-25/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 
 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 22. 
szakaszának 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Lapjának 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav és 123/2007-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Szabadka Község Városrendezési Intézete KV 

2009. évi működési tervének jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk a Szabadka Község 
Városrendezési Intézete KV 2009. évi működési 
tervét, melyet a Szabadka Község Városrendezési 
Intézete KV igazgatóbizottsága 2009. január 16-án 
megtartott ülésén fogadott el. 
 

II. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-26/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 
     Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
     Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
 

 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 22. 
szakaszának 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Lapjának 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav és 123/2007-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2009. évi 

működési tervének jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosítási 
KKV 2009. évi működési tervét, melyet a 
Köztisztasági és Parkosítási KKV igazgatóbizottsága 
2009. január 30-án megtartott ülésén fogadott el. 
 

II. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-27/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 
   Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
 Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
 

 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 22. 
szakaszának 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Lapjának 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav és 123/2007-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Parking KKV 2009. évi működési tervének 

jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk a Parking KKV 2009. évi 
működési tervét, melyet a Parking KKV 



2009. február 19.                                       Szabadka Város Hivatalos Lapja                                         2. szám –3. oldal 

 

igazgatóbizottsága 2009. január 30-án megtartott 
ülésén fogadott el. 

II. 
Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-28/2009  
Dana: 19.02.2009.god 
S z a b a d k a 
     Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
    Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 22. 
szakaszának 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Lapjának 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav és 123/2007-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Vízművek és Csatornázási KKV 2009. évi 

működési tervének jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási 
KKV 2009. évi működési tervét, melyet a Vízművek 
és Csatornázási KKV igazgatóbizottsága 2009. január 
29-én megtartott ülésén fogadott el. 
 

II. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-30/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 
     Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
     Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 22. 
szakaszának 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Lapjának 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav és 123/2007-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozza az alábbi 
 
 
 

HATÁROZATOT 
a Palics-Ludas KV 2009. évi működési tervének 

jóváhagyásáról  
 

I. 
 Jóváhagyjuk a Palics-Ludas KV 2009. évi 
működési tervét, melyet a Palics-Ludas KV 
igazgatóbizottsága 2009. február 3-án megtartott 
ülésén fogadott el. 
 

II. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-36/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 
     Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
     Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 22. 
szakaszának 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Lapjának 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav és 123/2007-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Subotica-trans KV 2009. évi működési tervének 

jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk a Subotica-trans KV 2009. évi 
működési tervét, melyet a Subotica-trans KV 
igazgatóbizottsága 2008. december 30-án megtartott 
ülésén fogadott el. 

II. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-39/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 
     Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
     Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 22. 
szakaszának 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Lapjának 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav és 123/2007-más törv. száma) és 
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Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozza az alábbi 

 

HATÁROZATOT 
a Kéményseprő KKV 2009. évi működési tervének 

jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk a Kéményseprő KKV 2009. évi 
működési tervét, melyet a Kéményseprő KKV 
igazgatóbizottsága 2008. december 30-án megtartott 
ülésén fogadott el. 

II. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-40/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 
     Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 

Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 22. 
szakaszának 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav. és 123/2007-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Szabadkai Piacok KKV 2009. évi működési 

tervének jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk a Szabadkai Piacok KKV 2009. 
évi működési tervét, melyet a Szabadkai Piacok KKV 
igazgatóbizottsága 2008. december 29-én megtartott 
ülésén fogadott el. 

II. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-41/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 

A közvállalatokról és közhasznú tevékenységek 
végzéséről szóló törvény 22. szakaszának 3. és 4. 
bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjának 
25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-jav és 
123/2007-más törv. száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 
27/2008-jav. száma) alapján Szabadka Város 
Képviselő-testülete a 2009.02.19-én megtartott 6. 
ülésén meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Temetkezési KKV 2009. évi működési tervének 

jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk a Temetkezési KKV 2009. évi 
működési tervét, melyet a Temetkezési KKV 
igazgatóbizottsága 2008. december 22-én megtartott 
ülésén fogadott el. 
 

II. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-42/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 
A közvállalatokról és közhasznú 

tevékenységek végzéséről szóló törvény 22. 
szakaszának 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Lapjának 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav és 123/2007-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján  
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Szabadkai Rádió KV 2009. évi működési 

tervének jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk a Szabadkai Rádió KV 2009. 
évi működési tervét, melyet a Szabadaki Rádió KV 
igazgatóbizottsága a 2009. január 16-án megtartott 
ülésén fogadott el. 
 

II. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-43/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 
A tervezésről és építésről szóló törvény 46. 

szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/2003 és 34/2006 száma), a 
környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 9. 
szakaszának 5. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 135/2004 száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 5) pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 
27/2008-jav. száma) alapján Szabadka Város 
Képviselő-testülete a 2009.02.19-én megtartott 6. 
ülésén meghozta az alábbi 

 
RENDELETET  

a Bajmoki szennyvíztisztító telep részletes 
szabályozási tervének kidolgozásáról  

 
1. szakasz 

A jelen rendelettel megkezdjük a Bajmoki 
szennyvíztisztító telep részletes szabályozási 
tervének (a továbbiakban: Terv) kidolgozását. 

2. szakasz 
A részletes szabályozási terv kidolgozásának 

tervi alapját Szabadka város területi terve (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának. 19/2008 száma) képezi. 
A szennyvíztisztító telephez szükséges telek 
hasznosításához, valamint a meglévő mezei út 
kiszélesítéséhez, illetve az utak nyomvonalához 
szükséges telkeknek az egyéb építési telkektől való 
különválasztásához és közterületté nyilvánításához ki 
kell dolgozni a részletes szabályozási tervet.  

3. szakasz 
A jelen Tervvel felölet terület határvonalai az 

alábbiakkal definiáltak: nyugatról a 3188 (Dubrovnik 
utca), 3181/2, 3181/1, 3180, 3182, 3183, 3184, 3185 
és 3187 hrsz telkek határvonalával; északi oldalról a 
11889 és 13856 (Krivaja patak) hrsz telkek részével; 
keletről a 12094 hrsz telek (mezei út) határvonalával; 
délről pedig a 12132 hrsz telek mezei út) 
határvonalával.  

A terv határvonalai a következő telkeket ölelik 
fel: a Bajmok K.K. 3186, 3188, 12132, 12130, 
12131, 12129, 12128, 12127, 12126, 12125, 12124, 
12123, 12122, 12121, 12120, 12118, 12117,  12116, 
12115, 12114, 12113, 12112, 12111, 12110, 12109, 
12108, 12107, 12106, 12105, 12104, 12103, 12102, 
12101, 12100/7, 12100/6, 12100/5, 12100/14, 
12100/13, 12100/4, 12100/3, 12100/12, 12100/11, 

12100/10, 12100/9, 12100/8, 12100/2, 12100/17, 
12100/16, 12100/15, 12094, 12100/1, 13856, 11889, 
4754 hrsz telkek. 

A tervvel felölelt térség összterülete 52 hektár 
97 ár és 31.5 m2 . 

 

4. szakasz 
Megkezdjük a Bajmoki szennyvíztisztító telep 

részletes szabályozási terve környezeti 
hatásfelmérésére vonatkozó jelentés kidolgozását (a 
továbbiakban: Jelentés). 

 

5. szakasz 
A Tervet és a Jelentést a Szabadka Község 

Városrendezési Intézete Közvállalat dolgozza ki. 
 

6. szakasz 
A Terv kidolgozásának határideje a jelen 

rendelet hatályba lépésétől számított hat hónap. 
 

7. szakasz 
A Terv és a Jelentés kidolgozásához szükséges 

pénzeszközöket Szabadka Város költségvetésében 
kell biztosítani, az U-27-41/08 számú, 2008.02.08. 
keltezésű szerződés alapján. 

 

8. szakasz 
A Terv és a Jelentés javaslata 30 napig 

közszemlére lesz bocsátva a szabadkai Városháza 
épületében, a Szabadság tér 1. szám alatt. 

 

9. szakasz 
A jelen rendelet alkotórészét képezik: 
- A Bajmoki szennyvíztisztító telep részletes 

szabályozási tervének kidolgozására vonatkozó 
program, melyet Szabadka Község Városrendezési 
Intézete dolgozott ki az U-27-41/08 szerződés alapján 
és 

- a Bajmoki szennyvíztisztító telep részletes 
szabályozási tervének környezeti hatásfelmérésére 
vonatkozó jelentés kidolgozásáról szóló II-02-353-
164.2/2008 számú, 2008.12.29-én kelt határozat. 

 

10. szakasz 
Jelen rendeletet a Tervbizottság előzetes 

véleményezését követően hozzuk meg. 
 

11. szakasz 
Jelen rendelet Szabadka Város Hivatalos 

Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-011-1/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
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A tervezésről és építésről szóló törvény 54. 
szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/2003 és 34/2006 száma), és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 5) pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén  meghozta az alábbi 

 
RENDELETET  

a szabadkai II. vízkivételi mű komplexuma 
részletes szabályozási tervének meghozataláról 

 
1. szakasz 

Meghozzuk a szabadkai II. vízkivételi mű 
komplexuma részletes szabályozási tervét (a 
továbbiakban: Terv). 

 

2. szakasz 
A tervvel felölelt terület a következőképpen 

van meghatározva: nyugat felől a 14583/1 és 14584/1 
számú telkek határvonalával, északról a 14789/1 
számú telekkel, a Mágneses mezők által; kelet felől 
14669/1 és 14669/2 számú telkekkel a Testvériség-
egység körút hosszabbításával; délről pedig a 
Szabadka-Horgos vasútvonallal.  

 

3. szakasz 
A szabadkai II. vízkivételi mű komplexumának 

elhelyezését a Szabadka-Palics 2020-ig terjedő 
általános terve (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
16/06, 17/06-jav. és 28/06 száma) definiálja. A 
tervvel felölelt területen kútmezőt kell létesíteni és 
helyet a vízgyár kiépítéséhez, ki kell építeni a 
Đevđelija utca folytatását (elsőrendű közút), a 

Mágneses mezők utca folytatását, és ki kell alakítani 
az északkeleti kerülőút nyomvonalát.  

A vízkivételi mű létesítéséhez szükséges telkek 
rendeltetésszerű hasznosításához, valamint ahhoz, 
hogy az utcák folytatását képező utak és közlekedési 
útvonalak nyomvonalának kialakításához szükséges 
telkeket építési közterületté lehessen nyilvánítani, 
kidolgoztuk a részletes szabályozási tervet. 

 

4. szakasz 
Jelen rendelet szerves egészét képezi a 

szabadkai II. vízkivételi mű komplexumának 
részletes szabályozási terve, melyet a Szabadka 
Község Városrendezési Intézete Közvállalat 
dolgozott ki U-320/2007 szám alatt. 

 

5. szakasz 
A Terv szöveges része megjelenik Szabadka 

Város Hivatalos Lapjában. 
 

6. szakasz 
Jelen rendelet Szabadka Város Hivatalos 

Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-011-2/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének 
elnöke 

Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
 

I PLANSKI I PRAVNI OSNOV ZA IZRADU PLANA 
 
Za potrebe Naručioca – GRADA SUBOTICE, a na osnovu zahteva Investitora -JP "Direkcija za izgradnju Opštine 
Subotica", u JP «Zavod za urbanizam Opštine Subotica», se pristupilo izradi Plana detaljne regulacije za kompleks 
Vodozahvata II u Subotici za koji je doneta  
 - RENDELET o izradi Plana detaljne regulacije za kompleks Vodozahvata II u Subotici  («Službeni list 
opštine Subotica» br. 29/2008), čiji sastavni deo je i Program za  izradu Plana detaljne regulacije 
 
Plan detaljne regulacije je izrađen na osnovu: 
 
 - GP  Subotica–Palić do 2020. godine (“Sl. list opštine Subotica” br 16/06, 17/06). 
 -  Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS» br 47/03 i 34/06) 
 - Pravilnika o sadržini, načinu izrade, načinu vršenja stručne kontrole  urbanističkog plana, kao i 
uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid  (“Službeni glasnik RS” broj 12/04) 
 - ostalih uslova, podataka, dokumentacija i razvojnih planova nadležnih  komunalnih  organizacija i drugih 
institucija, koji su od uticaja na uređenje i  izgradnju područja obuhvaćenog  Planom 
 
1.1. POLOŽAJ PROSTORA U OKRUŽENjU 
 
Prostor obuhvaćen granicom Plana nalazi se na jugoistočnom delu grada, unutar građevinskog reona utvrđenog GP-
om Subotica – Palić do 2020. godine i obuhvata prostor omeđen ulicom Magnetnih polja, produžetkom Đevđelijske 
ulice i Venca bratstva i jedinstva, kao i željezničkom prugom Subotica – Horgoš.  
 
1.2. POSTOJEĆA NAMENA PROSTORA 
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U pogledu namene prostora može se konstatovati da je obuhvaćeno područje skoro potpuno neizgrađeno, dok je 
izgrađeni deo u funkciji Vodozahvata II i organizovanog vodosnabdevanja stanovništva vodom za piće, kako je to 
definisano Generalnim planom Subotica-Palić do 2020 god. (“Službeni list Opštine Subotica” br. 16/06, 17/06). 
Postojeće javno građevinsko zemljište namenjeno je za izgradnju mreže javne komunalne infrastrukture. Javna 
komunalna mreža je izgrađena u malom obimu i uglavnom je tranzitnog karaktera, jer  nema direktnih potrošača 
koji bi se priključili na ove mreže infrastrukture.  
 
1.3. POSTOJEĆA KOMUNALNA OPREMLjENOST PROSTORA 
 
Saobraćajna infrastruktura u okviru obuhvaćenog prostora nije izgrađena.  Duž Ulice magnetnih polja, koja dotiče 
ovaj kompleks, izgrađen je kolovoz u širini od cca 6 metara koji se predviđenim HATÁROZATm zadržava u 
celosti. 
 
Elektroenergetska mreža je delom izgrađena i u funkciji je postojećih objekata – bunara i crpne stanice, kao i 
rasvete oko bunara. Na predmetnom kompleksu takođe postoji izgrađena MBTS. 
 
Hidrotehnički objekti su delimično izgrađeni. Unutar predmetne lokacije je izbušeno pet bunara (četiri bunara koji 
snabdevaju grad i jedan koji snabdeva MZ Radanovac i MZ Palić). Bunari su dubina od 177 do 192 m, te crpe vodu 
trećeg vodonosnog horizonta. Preko svojih potisnih cevovoda bunari su povezani na zajedničke potisne cevovode 
Ø300 mm prema MZ Radanovac i Ø400 mm prema gradu. Cevovod Ø 400 je direktno vezan na vodovodnu 
distributivnu mrežu Subotice.  
Postojeće izvorište ima funkciju pokrivanja vršne potrošnje i dopuna je centralnom izvorištu – Vodozahvatu I (na 
severozapadnom delu grada). 
Kondicioniranje vode se svodi na dezinfekciju gasnim hlorom, što nije zadovoljavajuće imajući u vidu kvalitet 
crpljene – sirove vode. 
U blizini predmetne teritorije je izgrađena javna kanalizaciona mreža – kolektor VII.  
Javno i drugo zelenilo - nema uređenih javnih zelenih površina, parkova, skverova i sl. na prostoru u granicama 
obuhvata plana. 
 
1.4.  STEČENE URBANISTIČKE OBAVEZE I CILj IZRADE PLANA 
Osnovna namena građevinskog zemljišta na području planom obuhvaćenog prostora definisana je Generalnim 
planom Subotica-Palić do 2020 god. (“Službeni list Opštine Subotica” br. 16/06, 17/06). Predmetni Plan 
neposredno se nadovezuje na Plan detaljne regulacije bloka oivičenog ulicama Magnetna polja, Segedinski put, 
planirana istočna obilaznica i poljski put u Subotici (Sl. list Opštine Subotica br 12/2006) i kao takav od 
neposrednog je uticaja na uređenje prostora obuhvaćenog planom.   
Cilj izrade predmetnog Plana je da se omogući izgradnja objekata i uređaja „fabrike“ vode, formiranje bunarskih 
polja za bušenje bunara za vodosnabdevanje stanovništva, formiranje gradskih saobraćajnica utvrđenih u skladu sa 
GP Subotica-Palić do 2020 godine kao i ostalih potrebnih infrastrukturnih objekata u predmetnim ulicama. Iz ovih 
razloga potrebno je izvršiti otvaranje novih saobraćajnih prodora – ulica kao i korekciju regulacionih širina 
postojećih ulica, tj. potrebno je prenameniti deo postojećeg ostalog građevinskog zemljišta u javno građevinsko 
zemljište – ulice i komunalne zone.  
 
1.5 GRANICA OBUHVATA PLANA SA POPISOM KATASTARSKIH  PARCELA 
Granica prostora obuhvaćenog ovim Planom definisana je: sa zapadne strane granicom parcela broj 14583/1 i 
14584/1; sa severne strane parcelom broj 14789/1 Putem Magnetnih polja; sa istočne strane granicom parcela 
14669/1 i 14669/2 produžetkom Venca bratstva i jedinstva; sa južne strane prugom Subotica – Horgoš.  
Granicom  Plana obuhvaćen je prostor veličine 78ha 78ari i 66m2. 
 
Karakteristične prelomne tačke koje definišu položaj granice Plana utvrđene su  i označene numerički na grafičkom 
prilogu br. 4.3. 
 
Granica obuhvata Plana definisana je sledećim koordinatama: 
 

GR.1 400181.87     106846.84 
GR.2 400276.86     106862.00 
GR.3 400408.25     106875.80 
GR.4 400654.84     106917.40 
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GR.5 400916.73     106957.14 
GR.6 401107.15     106984.31 
GR.7 401408.60     107030.08 
GR.8  401614.92     107060.79 
GR.9 401775.68     107083.28 
GR.10 402180.86     107143.34 
GR.11 402181.89     107136.53 
GR.12 402192.50     107138.10 
GR.13 402198.54     107133.55 
GR.14 402202.41     107106.59 
GR.15 402200.76     107101.00 
GR.16 402251.07     106764.18 
GR.17 402030.42     106732.10 
GR.18 401997.38     106725.87 
GR.19 401700.43     106681.03 
GR.20 401560.49     106660.03 
GR.21 401530.82     106655.56 
GR.22 401254.98     106613.94 
GR.23 401106.57     106591.34 
GR.24 400512.55     106501.68 
GR.25 400449.84     106492.12 
GR.26 400412.98     106486.51 
GR.27 400244.96     106461.03 
GR.28 400185.34    106841.88 

 
Granicom Plana detaljne regulacije obuhvaćene su sledeće katastarske parcele (cele i delovi): k.p. broj 14584/1, 
14584/2, 14585/1, 14585/2, 14586/1, 14586/2,  14587/1, 14587/2, 14588/1, 14588/2,  14589/1, 14589/2, 14590/1, 
14590/2, 14590/3, 14590/4, 14591/1, 14591/2, 14591/3, 14591/4, 14592/1, 14592/2, 14592/3, 14592/4, 14593/1, 
14593/3, 14593/4, 14593/5, 14594/1, 14594/3, 14594/4, 14594/5, 14594/2, 14595/1, 14596/1, 14597/1, 14598/1, 
14599/1, 14600/1, 14601/1, 14602/1, 14603/1, 14604/1, 14605/1, 14605/13, 14605/2, 14602/2, 14601/2, 14600/2, 
14605/5, 14605/6, 14605/7, 14605/8, 14605/9, 14605/10, 14605/12, 14605/14, 14605/11, 14606, 14607, 14608, 
14609, 14610, 14611, 14612, 14613, 14614, 14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620, 14621, 14622/1, 14622/2, 
14622/3, 14623, 14624, 14625, 14626, 14627/2, 14627/1, 14628, 14629, 14630/1, 14630/2, 14631, 14632, 14633, 
14634/1, 14634/2, 14634/3, 14365, 14636/1, 14636/2, 14637, 14638, 14639, 14640, 14641, 14642, 14643, 14644, 
14645/1, 14645/2, 14646, 14647, 14648, 14649/1, 14649/2, 14650, 14651, 14652, 14653, 14654, 14655, 14656, 
14657, 14658, 14659, 14660/1, 14660/2, 14660/3, 14661/2, 14661/1, 14662/1, 14662/2, 14663/1, 14663/2, 14664, 
14665, 14666, 14667, 14668, 14669/1, 14789/1 i 14721/4 KO Novi grad. 
 
II PRAVILA UREĐENjA PROSTORA 
 
2.1. PODELA PROSTORA NA JAVNO I OSTALO GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE 
 
Prema datom planskom rešenju, granicom obuhvata plana obuhvaćeno zemljište pripada javnom građevinskom 
zemljištu. 
 
 - za JAVNO GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE u granicama Plana utvrđene su javne površine – ULICE; 
 - za JAVNO GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE namenjeno za KOMUNALNE ZONE I OBJEKTE. 
 
Prema planskom rešenju površina postojećeg javnog građevinskog zemljišta se uvećava za 77ha 64a 76m2. 
 
2.2. PLAN PARCELACIJE I PREPARCELACIJE 
 
Razgraničenje javnog građevinskog zemljišta po namenama je izvršeno utvrđivanjem regulacionih linija planiranih 
saobraćajnih prodora – ulica na planom obuhvaćenom području i prikazano je na grafičkom prilogu 4.3. Prelomne 
tačke regulacionih linija definisane su sledećim koordinatama: 
 

R1     400188.41     106821.79 
R2     400346.77     106846.82 
R3     400357.20     106839.23 
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R4     400412.98     106486.51 
R5     400244.96     106461.03 
R6     400394.24     106850.22 
R7     400402.58     106861.64 
R8     401466.96     107028.04 
R9     401475.49     107021.79 
R10   401530.82     106655.56 
R11   401254.98     106613.94 
R12   401106.57     106591.34 
R13   400512.55     106501.68 
R14   400449.84     106492.12 
R15   401504.78     107028.79 
R16   401511.07      107037.30 
R17   402192.50      107138.10 
R18   402198.54      107133.55 
R19   402202.41      107106.59 
R20   402200.76      107101.00 
R21   402030.42      106732.10 
R22   401997.38      106725.87 
R23   401700.43      106681.03 
R24   401560.49      106660.03 

 
2.3.  PLAN NAMENE POVRŠINA I BILANS POVRŠINA 
 
 Na osnovu planskog rešenja uređenja prostora, baziranog na postavkama Generalnog plana Subotica – 
Palić do 2020 godine, definisana je namena prostora prema načinu korištenja. 
 Javno građevinsko zemljište u granici obuhvata plana namenjeno je za izgradnju objekata unutar 
kompleksa Vodozahvata II i za ulice, u okviru kojih je planirana izgradnja saobraćajne infrastrukture (kolovoza, 
biciklističkih staza i trotoara), kao i mreže komunalne infrastrukture (elektroenergetske, gasne, telekomunikacione, 
vodovodne i kanalizacione mreže). Bilans javnih površina je dat u sledećoj tabeli: 
 
Javno građevinsko zemljište  Površina 
 (m2) (%) 
Blok A (fabrika vode sa bunarskim poljem) 62.014,26 7,87 
Blok B (bunarsko polje) 410.316,48 52,08 
Blok C (bunarsko polje) 265.054,68 33,64 
Ulice 50.481,11 6,41 
Ukupno: 787.866,53 100 
 
2.4 PRAVILA UREĐENjA JAVNIH POVRŠINA I MREŽE KOMUNALNE  
 INFRASTRUKTURE 
 
2.4.1. PRAVILA UREĐENjA SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA 
 
Osnovne smernice kao i obaveze prilikom rešavanja saobraćaja definisano je Planom detaljne regulacije bloka 
oivičenog ulicama Magnetna polja, Segedinski put, planirana istočna obilaznica i poljski put u Subotici (Sl. list 
Opštine Subotica br 12/2006), kao i Geneneralnim planom Subotica - Palić do 2020 godine (“Službeni list Opštine 
Subotica” br. 16/06, 17/06), gde je izvršeno i rangiranje gradskih saobraćajnica na planom obuhvaćenom području.  
 
Prema pomenutom rangiranju gradskih saobraćajnica na planom obuhvaćenom području gradske saobraćajnice 
rangirane su na sledeći način: 
 
  - gradska saobraćajnica I reda Istočni prsten i severoistočni prsten 
  - gradska saobraćajnica II reda paralelna sa prugom Subotica-    
  Segedin i magistralnim putem M22.1. 
 
U novootvorenom prodorima se planira izgradnja kolovoza i to: od 6 do 7,5 metara širine. Elementi ovih 
saobraćajnica dati su na grafičkom prilogu a koordinate temena su u tabeli koja se nalazi u prilogu. 
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Tabela koordinata temena saobraćajnica: 
 

V1.1 402530.079 107164.065 
V1.2 402298.989 107126.735 
V1.3 402198.498 107151.114 
V1.4 400925.416 106962.803 
V1.5 400438.808 106876.983 
V1.6 400284.102 106844.372 
V1.7 400107.935 106820.828 
v2.1 401424.604 107459.045 
v2.2 401544.957 106662.400 
V3.1 402163.536 107496.860 
V3.2 402158.444 107465.459 
V3.3 402251.261 106807.378 
V3.4 402282.686 106587.895 
V4.1 400425.162 106493.193 
V4.2 400371.711 106839.122 
V4.3 400288.240 107046.208 

 
Parkiranje vozila planirano je unutar kompleksa vodozahvata a ne na javnim saobraćajnicama. Pristup kompleksu 
vodozahvata planiran je sa saobraćajnice II reda.. Kompleksa vodozahvata je presečen sa dve saobraćajnice I reda 
koje prelaze preko Željezničke pruge. Nivelete ovih saobraćajnica se planiraju denivelisano u odnosu na prugu. 
Nivelete kolovoza na delovima kolovoza koji nisu delovi ukrštanja sa željezničkom prugom maksimalno prilagoditi 
terenu. 
 
2.4.2. PRAVILA UREĐENjA KOMUNALNIIH ZONA I HIDROTEHNIČKIH  OBJEKATA 
 
U okviru "Studije izbora sistema vodosnabdevanja naselja Subotica, Palić i Kelebija", izrađene u Zavodu za 
vodoprivredu 2007. g. u Subotici, kao najpovoljnije HATÁROZAT predloženo je snabdevanje sistema iz dva 
pravca i to sa Vodozahvata I i sa Vodozahvata II sa svim potrebnim elementima vodozahvata na obe lokacije 
(postrojenje za kondicioniranje, rezervoar za dnevno izravnavanje, crpna stanica visokog pritiska i obrada vode od 
pranja).  
 
Kvalitet vode koja se zahvata iz bunara na vodozahvatu II ne zadovoljava Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode 
za piće (Sl. List SRJ, br. 42/98.), te je neophodno vršiti njeno kondicioniranje. Danas se kondicioniranje vrši samo 
na Vodozahvatu I. Da bi se celokupna isporučena količina vode u sistem zadovoljila Pravilnik, neophodno je vršiti 
kondicioniranje i na Vodozahvatu II.  
 
Na osnovu raspoloživih analiza fizičko-hemijskih ispitivanja, kvalitet vode odstupa od propisanog kvaliteta u 
pogledu koncentracije arsena, amonijaka i gvožđa, kao i po mutnoći, koja je posledica prisustva gvožđa. 
 
Tehnološkim projektom Kompleksa Vodozahvata II predviđen je proces kondicioniranja u zatvorenom sistemu pod 
pritiskom od 3-4 bara i koji obuhvata: 
● mehaničko prečišćavanje primenom sita sa otvorom od Ø100 mikrona za izdvajanje sitnozrnog peska 
● oksidaciju gvožđa, amonijačnog azota i arsena primenom natriumhipohlorita kao oksidansa  
● doziranje ferisulfata po potrebi za pospešivanje izdvajanja arsena pre filtracije  
● filtraciju kroz multimedijalne filtre za uklanjanje čvrstih produkata oksidacije 
● doziranje ferisulfata za pospešivanje izdvajanja zaostalog arsena pre filtracije druge faze 
● filtraciju kroz multimedijalne filtre za uklanjanje zaostalog arsena i naknadno doziranog gvožđa 
● osnovnu dezinfekciju rastvorom natrijumhipohlorita pre odvoda prečišćene vode u rezervoar čiste vode  
● korektivnu dezinfekciju rastvorom natrijumhipohlorita pre distribucije  
● taloženje vode od pranja filtera 
● povrat izbistrene vode od pranja na ponovnu preradu 
● obradu mulja iz taložnika: doziranje kreča, polielektrolita i po potrebi ferisulfata pre dehidratacije 
● mašinsku dehidrataciju   
 
Za sprovođenje tehnološkog postupka predviđena je odgovarajuća oprema za čiji se smeštaj predviđa izgradnja 
sledećih objekata: 
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1. zgrada filter stanice 
2. rezervoar čiste vode  
3. crpna stanica visokog pritiska 
4. taložnik za vodu od pranja filtera 
5. zgrada za obradu mulja 
6. pomoćna zgrada 
7. šahtovi zatvarača 
 
Prema navedenom tehnološkom projektu, postrojenje za pripremu vode za piće ima kapacitet od Qmax.dan=12.700 
m3/d 
 
rezervoar čiste vode  Vkor= 2.500m3 

 
crpna stanica visokog pritiska Qmax.danCS=720 m3/h (200l/s), pri pritisku od 4.5bara 
 
taložnik za vode od pranja filtera - korisna zapremina taložnika je 600 m3. 
 
kapacitet prerade mulja je 50 m3/d. Količina dehidratisanog mulja (muljne pogače) je zbog doziranog kreča oko 3 
m3/2d (godišnje cca 550m3/god). 
 
Uređenjem kompleksa se planira formiranje bunarskog polja za bušenje bunara za vodosnabdevanje grada. 
 
2.4.3. PRAVILA UREĐENjA ELEKTROENERGETSKE, GASOVODNE I TELEKOMUNIKACIONE 
MREŽE 
 
Elektroenergetska mreža 
 
 Za napajanje električnom energijom budućih objekata na predmetnom kompleksu neophodno je izgraditi 
potreban broj novih trafostanica (montažno-betonskih ili zidanih),  poveznih 20kV kablovskih vodova od postojeće 
mreže do novih trafostanica kao I odgovarajući broj niskonaponskih izvoda iz novih trafostanica do budućih 
objekata odnosno potrošača. 
 
Gasovodna mreža 
 
 Priključenje novih objekata (komandna zgrada i fabrika vode) na distributivnu gasnu mrežu moguće je 
obzirom da na predmetnoj teritoriji postoji izgrađen glavni gasovod za Palić Ø250x22,7mm.    
 
 Postojeći glavni gasovod na raskrsnici kod B9  potrebno je izmestiti prema trasi datoj na graf. prilogu 
zajedno sa kanalizacionim vodom ( u istom radnom rovu) vodeći računa da niukom slučaju ne dođe do oštećenja 
istog.   
 
Telekomunikaciona mreža 
 
 Na predmetnom kompleksu nisu predviđeni radovi ni rekonstrukcija TT mreže do 2010 godine. Ukoliko se 
ukaže potreba za priključenjem korisnika na TT mrežu planovi će se korigovati prema prispelim zahtevima za 
priključenje na TT mrežu.   
 
2.5. PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE 
 Regulacione širine ulica definisane su u skladu sa rangom saobraćajnica i infrastrukturnim potrebama. 
Regulacione širine ulica date su u skladu sa generalnim planom i prikazane su na grafičkom prilogu. 
 
 Regulacione linije za razgraničenje javnog i ostalog građevinskog zemljišta date su na grafičkom prilogu. 
Prelomne tačke regulacionih linija definisane su koordinatama.  
 
 U visinskom pogledu nivelaciju saobraćajnica potrebno je prilagoditi i usaglasiti sa postojećom nivelacijom 
terena i izgrađenim objektima na ostalom građevinskom zemljištu orijentisana prema predmetnim ulicama. 
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 Nivelete kolovoza na delovima kolovoza koji su delovi ukrštanja sa željezničkom prugom prilagoditi  
denivelisanom ukrštanju.   
 
2.6.  USLOVI I MERE ZA SPROVOĐENjE PLANA DETALjNE REGULACIJE 
 
 Opremanje predmetnih ulica sa saobraćajnom infrastrukturom kao i sa preostalom mrežom javne 
komunalne infrastrukture potrebno je izvršiti u skladu sa promenama potrebnih kapaciteta u pojedinim oblastima.  
 
 Pre izgradnje bilo kakve infrastrukture potrebno je obezbediti javno građevinsko zemljište u skladu sa ovim 
planom i ostalim važećim zakonima. 
 
 Izgradnju planiranog kolovoza u okviru ovog plana moguće je sprovesti fazno, s tim da se faze izgradnje 
moraju biti usaglašene sa fazama izgradnje kanalizacione mreže u predmetnim ulicama, radi omogućavanja 
efikasnog odvoda atmosferskih voda i izbegavanja kasnijeg razbijanja kolovoza radi postavljanja kanalizacionih 
cevi.  
 
 Pre izrade tehničke dokumentacije za izgradnju planiranih objekata, od nadležnog organa potrebno je 
pribaviti Izvod iz ovog plana. 
 
2.7.  PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZGRADNjU JAVNE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE I OBJEKATA 
 
Fabrika vode       = 360.000.000,00 
Kanalizaciona mreža       2020m  x  8600,00 =   17.372.000,00 
Vodovodna mreža  250 m x 4600,00 =     1.150.000,00 
    150m   x       35.000,00 =     5.250.000,00    
 UKUPNO:   394.072.000,00 
 
Elektroenergetska, gasovodna i telekomunikaciona mreža 
 
Trafostanica  20/0,4kV 
snage do 1x630kVA sa 
20 i 0,4 kV vodovima kom  2 x 6.500.000,00  =       13.000.000,00 din. 
 
Izmeštanje gasovodne 
mreže na raskrsnici kod B9   m 150 x 14.000,00 =         2.100.000,00 din. 
 
     UKUPNO:           15.100.000,00 din. 
 
III  PRAVILA GRAĐENjA  
 
3.1.  PRAVILA GRAĐENjA OBJEKATA 
 
 Na prostoru u granicama obuhvata Plana u skladu sa namenom utvrđenom GP-om – KOMUNALNE 
ZONE I OBJEKTI dozvoljena je izgradnja isključivo objekata koji su u funkciji namene komunalne zone – 
Vodozahvata (objekti vezani za tehnologiju prečišćavanja i kondicioniranja pitke vode, vodozahvatni objekti – 
bunari sa pripadajućom hidromašinskom opremom, rezervoari, komandna zgrada, trafostanica i sl). 
 
 Gabariti planiranih objekata moraju biti u skladu sa zahtevima "Tehnološkog projekta kompleksa 
Vodozahvata II". Lociranje objekata mora uvažavati sve rezultate hidrogeoloških, geomehaničkih, hidroloških i 
ostalih istraživanja za ovu vrstu objekata. 
 
 Položaj objekata u odnosu na regulacionu liniju definisan je građevinskom linijom,  koja predstavlja liniju 
do koje se objekat može graditi i koja je utvrđena i grafički prikazana na prilogu br. 4.4.  
 
 Minimalno rastojanje između građevinske i regulacione linije, za objekte svih namena planiranih na 
prostoru u granicama Plana iznosi 10,0 m prema uslovima koje propisuje "Pravilnik o načinu određivanja i 
održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja" (Sl. glasnik RS br 92/2008) – zona neposredne 
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sanitarne zaštite (zona I). U ovoj zoni dozvoljena je sadnja dekorativnog zelenila, rastinja koje nema duboki koren i 
može se koristiti kao senokos. 
 
 U zaštitnom pružnom pojasu se može planirati građenje poslovnih, pomoćnih i sličnih objekata, kopanje 
bunara, rezervoara, podizanje dalekovoda, ali ne bliže od 25 m računajući od ose krajnjeg koloseka. 
 
 Pojedini postojeći objekti na prostoru mogu biti rekonstruisani i dograđeni u cilju prilagođavanja 
potrebama primenjene tehnologije i povećanja raspoloživih kapaciteta postojećih objekata i uređaja.  
  
 Za svaki planirani blok u okviru Plana mora se obezbediti kolski i pešački prilaz. Oni se ostvaruju iz Ulice 
magnetnih polja i planiranih ulica. 
 
 U okviru obuhvata Plana u bloku "A" planirati parking prostor za korisnike objekta, u skladu sa uslovima 
priključka na javnu saobraćajnicu. 
 
 Ograđivanje parcela sa objektima namenjenim za obavljanje delatnosti čija izgradnja zahteva posebne 
uslove u pogledu funkcionalnog izdvajanja ili zaštite od  neposrednog okruženja mogu se ograđivati zidanom 
ogradom visine do 2,2 m odnosno prema uslovima koje odredi nadležni organ. 
 
 Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi ograde i kapije 
budu na građevinskoj parceli koja se ograđuje.  
 
3.2. PRAVILA GRAĐENjA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE 
 
Izgradnju saobraćajnica planirati od asfalt – betona. 
Sve kolovozne površine od ostalog terena treba da su odvojene izdignutim ivičnjacima max. visine cca. 8 cm. 
Nivelaciono HATÁROZAT saobraćajnih površina je orijentacionog karaktera i moguće su promene u cilju 
poboljšanja tehničkog rešenja.  
Odvod atmosferskih voda sa površine saobraćajnica potrebno je rešiti prema uslovima hidrotehnike. 
Sve saobraćajne površine projektovati primenom odgovarajućih odredaba iz Zakona o osnovama bezbednosti 
saobraćaja na putevima («Službeni list RS» broj 101/05), Zakona u javnim putevima («Službeni list RS» broj 
101/05, 123/07), kao i primenom ostalih pravilnika i standarda iz ove oblasti. 
 
3.3. PRAVILA GRAĐENjA ELEKTROENERGETSKE, GASOVODNE I  TELEKOMUNIKACIONE 
MREŽE 
 
Elektroenergetska mreža 
 
Elektroenergetsku mrežu realizovati prema sledećim uslovima: 
Celokupnu elektroenergetsku mrežu graditi na osnovu glavnih projekata u skladu sa važećim zakonskim propisima. 
Trafostanice graditi kao montažno betonske ili zidane za rad na 20 kV naponskom nivou. 
Elektroenergetsku mrežu na oba naponska nivoa kablirati. 
Kablove polagati u zelenim površinama pored saobraćajnica i pešačkih staza na udaljenosti min. 1,0 m od kolovoza 
i 0,5 m od pešačkih staza. 
Dubina ukopavanja kablova ne sme biti manja od 0,8m. 
Svetiljke za javno osvetljenje postaviti na kandelaberske stubove odgovarajuće visine. 
Za rasvetna tela koristiti živine svetiljke visokog pritiska ili natrijumove niskog (visokog) pritiska. 
Elektroenergetsku mrežu polagati najmanje 1,0 m od temelja objekata.   
Pri ukrštanju sa saobraćajnicom kabel mora biti postavljen u zaštitnu cev a ugao ukrštanja treba da bude oko 90°. 
Pri paralelnom vođenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanje rastojanje mora biti 0,50 m za kablove 
napona do 1 kV odnosno 1,0 m za kablove napona preko 1 kV. Ugao ukrštanja treba da bude 90°. 
Paralelno polaganje elektroenergetskih kablova i cevi vodovoda i kanalizacije dozvoljeno je u horizontalnoj ravni 
pri čemu horizontalno rastojanje mora biti veće od 0,5 m. 
Nije dozvoljeno polaganje elektroenergetskog kabla iznad cevi vodovoda ili ispod cevi kanalizacije. 
Pri ukrštanju elektroenergetskih kablova sa gasovodom vertikalno rastojanje mora biti veće od 0,30 m, a pri 
približavanju i paralelnom vođenju 0,50 m. 
 
Gasovodna mreža  
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Tehnički normativi za projektovanje i polaganje gasovoda od PE cevi za radni pritisak do 4 bara određeni su 
odgovarajućim Pravilnikom za transport gasovitih goriva prema JUS H.F1.001. (Sl. List SRJ br. 20/92). 
Gasovod niskog pritiska se vodi podzemno. Dubina polaganja gasovoda je 0,6-1,0 m od njegove gornje ivice. 
Preporučuje se dubina od 0,8 m. Izuzetno je dozvoljena dubina 0,5 m kod ukrštanja sa drugim ukopanim 
instalacijama ili na izrazito teškom terenu, uz primenu dodatnih tehničkih mera zaštite. Lokacija rovova je u 
zelenom pojasu između trotoara i ivičnjaka kolovoza.  
Trase rovova za polaganje gasne instalacije se postavljaju tako da gasna mreža zadovolji minimalna propisana 
odstojanja u odnosu na druge instalacije i objekte infrastrukture. Vrednosti minimalnih dozvoljenih rastojanja u 
odnosu na ukopane instalacije su:  
 
Minimalna dozvoljena rastojanja   ukrštanje            paralelno vođenje    
- drugi gasovod       0,2 m       0,4m 
- vodovod, kanalizacija      0,2m       0,4m 
- nisko i visoko naponski elektro kablovi    0,3m       0,6m 
- telefonski kablovi       0,3m       0,5m 
- tehnološka kanalizacija      0,2m       0,4m 
- betonski šahtovi i kanali      0,2m       0,4m 
- željeznička pruga i industrijski kolosek    1,5m       5,0m 
- visoko zelenilo         -        1,5m 
- temelj građevinskih objekata                  -        1,0m 
- lokalni putevi i ulice      1,0m       0,5m 
- magistralni i regionalni putevi     1,3m       1,0m  
- benzinske pumpe         -        5,0m 
 
Ukrštanje distributivnog gasovoda (DG) sa saobraćajnicama vrši se uz njegovo polaganje u zaštitnu cev ili kanal. 
Pri tome se mora obezbediti prirodna ventilacija kanala, zaštitne cevi ili podzemnog prolaza. 
Pri polaganju distributivnih gasovoda treba preduzeti odgovarajuće mere zaštite postojećih instalacija u radnom 
pojasu. 
Ukrštanje i paralelno vođenje sa drugim instalacijama se projektuje u skladu sa uslovima i saglasnostima nadležnih 
organa, a na sledeći način: 
prolaz ispod puteva i ulica se izvodi u zaštitnoj čeličnoj cevi uz mehaničko podbušivanje na dubini od 1,0m; 
prolaz ispod kućne saobraćajnice se radi raskopavanjem ili podbušivanjem, u skladu sa dubinom rova;  
prolazi ispod ostalih kanala i rigola izvode se u zaštitnim cevima ili bez njih, raskopavanjem ili podbušivanjem na 
dubinu 1,0m do 2,0m u zavisnosti od mogućnosti na terenu.            
Ukrštanje i paralelno vođenje u odnosu na ukopane instalacije treba projektovati da se zadovolje svi uslovi vlasnika 
predmetnih instalacija. Kod ukrštanja nastojati da se gasovod ukopa iznad drugih instalacija, u protivnom gasovod 
treba položiti u zaštitnu cev. 
Uslove i saglasnost za priključenje na gasnu mrežu potrebno je zatražiti od nadležne službe za distribuciju gasa. 
Telekomunikaciona mreža 
Celokupnu TT mrežu graditi na osnovu glavnih projekata u skladu sa važećim zakonskim propisima. 
TT mreža će se u potpunosti graditi podzemno. 
Dubina polaganja TT kablova treba da je najmanje 0,8 m. 
TT mrežu polagati u uličnim zelenim površinama (udaljenost od visokog rastinja min. 1,5 m) pored saobraćajnica 
na rastojanju najmanje 1,0 m od saobraćajnica, ili pored pešačkih staza. U slučaju da se to ne može postići TT 
kablove polagati ispod pešačkih staza. 
Pri ukrštanju sa saobraćajnicama kablovi moraju biti postavljeni u zaštitne cevi a ugao ukrštanja treba da bude 90°. 
Pri paralelnom vođenju sa elektroenergetskim kablovima najmanje rastojanje mora biti 0,5 m za kablove napona do 
1 kV i 1,0 m za kablove napona preko 1 kV. Pri ukrštanju sa gasovodom, vodovodom i kanalizacijom vertikalno 
rastojanje mora biti veće od 0,3 m a pri približavanju i paralelnom vođenju 0,5 m. 
 
3.4. PRAVILA GRAĐENjA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE 
 
Javna vodovodna mreža se gradi po prstenastom sistemu, gde god to lokalni uslovi dozvoljavaju. Prvenstvo pri 
izgradnji javne vodovodne mreže imaju trase magistralne vodovodne mreže na Kireškom putu i putu Partizanskih 
baza sa povezom do Šantićeve ulice. 
Duž javne vodovodne mreže se ugrađuju protivpožarni hidranti i to nadzemni, gde god to lokalni uslovi 
dozvoljavaju tj gde ne ometaju saobraćaj. 
Prečnici magistralne javne vodovodne mreže su najmanje 150 mm. 
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Prilikom izgradnje kanalizacione mreže prioritet u izgradnji ima kolektor VII. 
Sistem kanalisanja je mešoviti. 
Prilikom izgradnje kanalizacione mreže predvideti reviziona okna na svim prelomima, priključcima i pravim 
deonicama trase na propisnim rastojanjima. 
Priključenje na kanalizacionu mrežu vršiti po mogućnosti u reviziona okna. Dno priključnog kanala mora biti 
izdignuto od kote dna sabirnog kanala (po mogućnosti priključivati se u gornju trećinu). 
Dubina ukopavanja kod vodovodne mreže mora da obezbedi najmanje 1.0 m sloja zemlje iznad cevi, dok taj sloj 
kod kanalizacije ne sme biti manji od 0.8 m zemlje iznad cevi. 
 
3.5. PRAVILA UREĐENjA I GRAĐENjA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 
 
Hortikulturnim opremanjem svih slobodnih javnih površina – ulica, koje su obuhvaćene 
granicom plana, oplemeniće se prostor i smanjiće se negativni uticaj na okruženje od buke  i aerozagađenja 
vazduha usled povećene frekvencije saobraćaja. 
 
Za ozelenjavanje koristiti autohtone vrste, prilagodljive gradskom okruženju. Osnovu treba da čine lišćari (visoke i 
srednje visine), četinari i ukrasno šiblje. Prilikom raspoređivanja dendrološkog materijala naročitu pažnju obratiti 
na to da se ne ugrozi ni saobraćajna preglednost ni podzemne instalacije koje će se postavljati. Na svim ostalim 
slobodnim zelenim površinama planirano je oformljenje travnjaka. 
 
Pre podizanja zelenih površina treba završiti sve zemljane radove, predhodno položiti sve podzemne instalacije, a 
ako se zelenilo nalazi u blizini planiranih objekata, onda se sadnja vrši posle izgradnje tih objekata. Nadalje pre 
sadnje treba još izvršiti prihranjivanje zemljišta, odnosno po potrebi koristiti kvalitetno humusno zemljište. 
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Közlönyének 135/2004 száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 5) pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 
27/2008-jav. száma) alapján Szabadka Város 
Képviselő-testülete a 2009.02.19-én megtartott 6. 
ülésén meghozta az alábbi 

 

RENDELETET  
részletes szabályozási terv kidolgozásáról 

Szabadkán a Jovan Mikić utca keleti oldalán, az 
Adolf Singer utcától a Tölgy utcáig terjedő 

szakaszon elhelyezkedő kereskedelmi övezethez  
 

1. szakasz 
Jelen rendelettel megkezdjük a Szabadkán a 

Jovan Mikić utca keleti oldalán, az Adolf Singer 
utcától a Tölgy utcáig terjedő szakaszon 
elhelyezkedő kereskedelmi övezet részletes 
szabályozási tervének (a továbbiakban: Terv) 
kidolgozását. 

2. szakasz 
A Terv kidolgozásának célja a területnek a 

Szabadka-Palics 2020-ig terjedő általános tervével 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 16/2006, 
17/2006-jav. és 28/06 száma) megszabott 
rendeltetésnek – üzleti - kereskedelmi funkciók, 
lakóterület, közfunkciók – megfelelő hasznosítása, 
valamint az utak szabályozása, azok rangjának 
megfelelően. Az általános terv előirányozza, hogy a 

területet részletes szabályozási tervvel kell 
feldolgozni.  

3. szakasz 
A részletes szabályozási terv határvonalait 

képezik:  
- nyugatról - a Jovan Mikić utca tengelye;  
- északról – a Tölgy utca déli szabályozási 
vonala;  
- keletről – a 2104, 2107/2, 2108, 2109 hrsz 
telkek északkeleti mezsgyéi, a 2457/2 hrsz telek 
északkeleti és délkeleti mezsgyéje, a Vlagyimir 
Majakovszkij utca északkeleti szabályozási vonala, a 
2414/1 hrsz telek északnyugati és északkeleti 
mezsgyéje, a 2415, 2417, 2419, 2421, 2423, 2425, 
2426, 2400/1 hrsz telkek északkeleti mezsgyéi, a 
2401 hrsz telek északkeleti és délkeleti mezsgyéje, az 
Aleksa Šantić utca délkeleti szabályozási vonala, a 
3837/8 hrsz telek északkeleti és délkeleti mezsgyéje, 
a 3837/4, 3837/2 hrsz telkek délkeleti mezsgyéi, és a 
3837/1, 3838, 3869/1, 3870/4, 3873 és 3875 hrsz 
telkek északkeleti mezsgyéi. 
- délről – az Adolf Singer utca déli 
szabályozási vonala. 
Valamennyi felsorolt telek az Újváros K.K. 
területéhez tartozik. 
 A Terv határvonalai 7,04 hektárnyi területet 
ölelnek körül.  

 

4. szakasz 
A Jovan Mikić utca keleti oldalán, az Adolf 

Singer utcától a Tölgy utcáig terjedő szakaszon 
elhelyezkedő kereskedelmi övezet részletes 
szabályozási tervéhez nem készül környezeti 
hatásvizsgálat.  
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5. szakasz 
A Tervet a Szabadka Község Városrendezési 

Intézete Közvállalat dolgozza ki. 
 

6. szakasz 
A Terv kidolgozásának határideje a jelen 

rendelet hatályba lépésétől számított hat hónap. 
 

7. szakasz 
A Terv és a Jelentés kidolgozásához szükséges 

pénzeszközöket Szabadka Város költségvetésében 
kell biztosítani, az F31-901/08 számú, 2008.06.11. 
keltezésű szerződés alapján. 

 

8. szakasz 
A Terv javaslata 15 napig közszemlére lesz 

bocsátva a szabadkai Városháza épületében, a 
Szabadság tér 1. szám alatt. 

 

9. szakasz 
A jelen rendelet alkotórészét képezik: 
- A Szabadkán a Jovan Mikić utca keleti 

oldalán, az Adolf Singer utcától a Tölgy utcáig 
terjedő szakaszon elhelyezkedő kereskedelmi övezet 
részletes szabályozási tervének kidolgozására 
vonatkozó program, melyet a Szabadka Község 
Városrendezési Intézete Közvállalat dolgozott ki az 
F-31-901/2008 számú szerződés alapján, és 

- A IV-02-353-180.1/2008 számú, 2009.02.09-
én kelt határozat arra vonatkozóan, hogy a Szabadkán 
a Jovan Mikić utca keleti oldalán, az Adolf Singer 
utcától a Tölgy utcáig terjedő szakaszon 
elhelyezkedő kereskedelmi övezet részletes 
szabályozási tervéhez nem készül stratégiai 
környezeti hatásvizsgálat. 

 

10. szakasz 
Jelen rendeletet a Tervbizottság előzetes 

véleményezését követően hozzuk meg. 
 

11. szakasz 
Jelen rendelet Szabadka Város Hivatalos 

Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-011-3/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 
A környezetvédelemhez és 

környezetfejlesztéshez szükséges eszközök 
biztosításáról szóló határozat 11. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 39/07 és 9/08 száma és 
Szabadka Város Hivatalos Lapjának 34/08 száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 12. szakasz 1. 

bekezdés 11. pontja és 33. szakaszának 1. bekezdés 
20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
26/08 és 27/08 – jav. száma) alapján Szabadka Város 
Képviselő-testülete a 2009. 02.19-én megtartott 6. 
ülésén meghozza 
 

a környezetvédelem és környezetfejlesztés  
2009. évi 

PROGRAMJÁT 
 

I 
A jelen Programmal meghatározzuk a 

tervezett bevételeket és a 2009. év folyamán a 
környezetvédelem és környezetfejlesztés terén 
tervezett tevékenységekre fordítandó pénzeszközök 
felhasználását. 

A Program megvalósításához szükséges 
pénzeszközök Szabadka Város 2009. évi 
költségvetésében (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 34/08 száma) lettek előirányozva, a 
környezetvédelemhez és környezetfejlesztéshez 
szükséges eszközök biztosításáról szóló határozat 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 39/07 és 9/08 
száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 34/08 
száma) rendelkezései alapján, 83.409.969,00 dinár 
összegbe (60.000.000,00 dinár a költségvetésből és a 
tavalyi évből áthozott 23.409.969,00 dinár), az 
alábbiak szerint: 

- környezetvédelmi díjakból                  
44.000.000,00 dinár 

- a természeti értékek használatából 
származó eszközökből          
2.000.000,00 dinár 

- a környezetszennyezési díjakból      
14.000.000,00 dinár 

- a szerződéses kötelezettségek alapján  
az előző évből áthozott eszközökből                                          
11.483.253,00 dinár 

- az előző évből áthozott egyéb 
pénzeszközök                             
11.926.716,00 dinár. 

 
II 

A jelen program I. pont 2. bekezdésében leírt 
eszközök az alábbi célokra lesznek felhasználva: 
 

1. Környezeti állapotvizsgálatra vonatkozó 
programok és projektek (monitoring) - 12.700.000,00 
dinár 

A 2009. évben folyamatos környezeti 
állapotvizsgálat, monitoring végzése lett tervbe véve, 
a környezetvédelmi törvénnyel (69-73. szakasz) és 
külön törvényekkel összhangban az alábbiak 
vizsgálata: 

- levegőminőség és aeroallergén 
pollenkoncentráció, 

- a felszíni vizek minősége, a Palicsi tó és 
a Ludasi tó iszapminősége, 
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- a hulladéktelep csurgalékvizeinek 
minősége, 

- a környezeti zajszint és 
- a piacokon árult élelmiszerek 

minősége. 
A felsorolt ellenőrzések és vizsgálatok 

elvégzésére a megfelelő eljárás lebonyolítását 
követően szerződést kell kötni a felhatalmazott 
szakmai és tudományos szervezetekkel és 
intézményekkel. 
 

2. A Szabadka Város területén található 
védett természeti javak védelmére és fejlesztésére 
irányuló programok - 4.000.000,00 dinár 

A pénzeszközök a Szabadka város területén 
található védett természeti javak védelmére és 
fejlesztésére lesznek felhasználva, olyan módon, ami 
lehetővé teszi megőrzésüket. 

A 2009. évben a természeti javak védelmére 
tervezett intézkedések a pénzügyi lehetőségeknek 
megfelelően lesznek finanszírozva, azok 
ellenőrzésével és felügyeletével. 
 

3. Ösztönző, megelőző és szanációs 
programok, projektek és tevékenységek - 
51.026.716,00 dinár  

Az alábbiakra vonatkozó projektek és 
programok megvalósításának pénzügyi és szakmai 
támogatása lett tervbe véve: 

- a SÁNDORI MOCSÁR szeméttelep 
szanálása, 

- regionális hulladéktároló, 
- létesítmények (állati hulladéktemetők) 

karbantartása, gazdátlan kutyák és 
macskák elhelyezése, 

- a hulladékkeletkezés csökkentésének 
ösztönzése (újrahasznosítás és 
komposztálás), 

- a gyomnövények szaporodásának 
megelőzése Szabadka város lakott 
területein (parlagfű), 

- egészségügyi kártevőirtás (rágcsáló-, 
kullancs-, szúnyogirtás), 

- a zöldterületek ingatlan-
nyilvántartásának kidolgozása, 

- környezetvédelemmel kapcsolatos 
programok és projektek – hazai és 
külföldi pályázatok, és 

- a balesetvédelmi tervezet kidolgozásán 
folytatott tevékenységek. 

A felsorolt tevékenységek megvalósításához 
a megfelelő eljárás lebonyolítását követően 
szerződést kell kötni a felhatalmazott szakmai és 
tudományos szervezetekkel és intézményekkel. 
 

4. Oktatási tevékenységek és a környezeti 
tudatformálás - 3.000.000,00 dinár 

A képzettségi szint növelése, a környezeti 
tudat erősítése és a környezetvédelem népszerűsítése 
céljából a Szabadka Város Közigazgatási 
Hivatalának Kommunálisügyi, vállalkozási és 
környezetvédelmi szolgálata önállóan vagy más 
alanyokkal közösen környezetvédelemmel 
kapcsolatos előadásokat, szemináriumokat, 
tribünöket és összejöveteleket szervez vagy azokon 
részt vesz, illetve megemlékezik az alábbi 
jelentősebb eseményekről és napokról: 

- a Föld napja, 
- a környezetvédelem világnapja, 
- környezetvédelmi kiállítások, 
- Biofest, 
- Autómentes nap, 
- Az egészséges táplálék vására, 
- és egyéb jelentős napok és események,  
Finanszírozásra kerül a Helyi 

környezetvédelmi akcióterv revíziójának folytatása 
is. 

Ezekből a pénzeszközökből kerül sor az 
olyan oktató és egyéb tevékenységek 
társfinanszírozására, amelyek hozzájárulnak a 
környezeti tudat erősítéséhez és a környezetvédelem 
fejlesztéséhez. 
 

5. Tájékoztatás és a környezet állapotára és 
minőségére vonatkozó adatok közzététele - 
1.200.000,00 dinár 

A nyilvánosságnak a környezet állapotáról 
történő rendszeres, gyors, teljes és objektív 
tájékoztatása és a környezeti tudat erősítése 
érdekében folytatódik a kiadványok és tájékoztató 
anyag nyomtatása, a Szabadka Város Közigazgatási 
Hivatal Környezetvédelmi, vállalkozási és 
környezetvédelmi szolgálata honlapjának folyamatos 
frissítése és a közvéleménynek a sajtó és média útján 
történő tájékoztatása. Megkezdődnek a Szabadka 
város területén végzett környezeti állapotvizsgálatok, 
monitoring eredményeit tartalmazó tájékoztató 
közlöny - környezetvédelmi jelentés kiadásával 
kapcsolatos tevékenységek. 
 

6. Azokra a projektekre és programokra, 
melyek kötelezettsége az előző évben megkötött 
szerződésekből ered - 11.483.253,36 dinár, az 
alábbiak szerint: 

1) A Ciklonizacija Kft-vel szúnyogirtásra kötött 
II-06-404-65/2008 számú szerződés 
4.726.313,00 dinár összegben, áfával (kontó 
424911, 20-as helyrend), 

2) A Mezőgazdasági kar növényvédelmi és 
környezetvédelmi részlegével akció 
sikerességének ellenőrzésére kötött II-06-
401-360/08 szerződés: 478.406,00 dinár 
összegben (kontó 424911, 20-as helyrend), 

3) A Szabadka város területén elvégzendő 
rágcsálóirtásra meghirdetett JN 05/08 számú 
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közbeszerzés: 3.500.000,00 dinár összegben 
(kontó 424911, 20-as helyrend) és a 
rágcsálóirtás sikerességének ellenőrzésére 
előirányzott 778.534,36 dinár, 

4) A Vízművek és csatornázási KKV-vel az 
iszapkezelés technológiai megoldásának 
meghatározására szolgáló kísérleti 
berendezés kidolgozására kötött I-00-401-
555/08 számú szerződés: 1.000.000,00 dinár 
összegben (kontó 424911, 22-es helyrend) és 

5) A HKAT revíziójára vonatkozó 
szerződésekre 1.000.000,00 dinár összegben 
(kontó 424911, 25-ös helyrend). 

 
 

III 
A jelen programban szereplő tevékenységek 

finanszírozása illetve társfinanszírozása a 
környezetvédelemhez és környezetfejlesztéshez 
szükséges eszközök biztosításáról szóló határozat 
alapján befolyó pénzeszközök és a környezetvédelmi 
törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/04 
száma) összhengban átruházott céleszközök 
megvalósulásának ütemétől függően történik. 

 
IV 

Amennyiben a bevételek nem teljesülnek a 
tervezett mértékben, a polgármester, a Szabadka 
Város Közigazgatási Hivatal Kommunálisügyi, 
vállalkozási és környezetvédelmi szolgálatának 
javaslatára határozat útján határozza meg a prioritást 
élvező tevékenységeket. 

 
V 

A 2009. évi program megvalósulására 
vonatkozó beszámolót a Szabadka Város 
Közigazgatási Hivatal Kommunálisügyi, vállalkozási 
és környezetvédelmi szolgálata készíti el. 

 
VI 

Jelen Program megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában és 2009. január 1-től kerül 
alkalmazásra. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-501-116/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 
Az állami szervekben és közszolgálatokban dolgozók 
béréről szóló törvény 9. szakaszának 1. bekezdés 2) 
pontja és 2. bekezdésének 2) pontja (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 34/01, 62/06 – más törv. és 
63/2006 - jav. más törv. száma) és Szabadka Város 

Alapszabályának 33. szakaszának 1. bekezdés 6. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 
és 27/08 – jav. száma) alapján Szabadka Város 
Képviselő-testülete a 2009.02.19-án megtartott 6. 
ülésén meghozta az alábbi  
 

RENDELETET 
a Szabadka Város szerveibe választott és 

kinevezett személyek munkabéréről szóló rendelet 
kiegészítéséről 

 
1. szakasz 

 A Szabadka Város szerveibe választott és 
kinevezett személyek munkabéréről szóló rendelet 7. 
szakaszát (Szabadka Város Hivatalos Lapjának. 
33/08) a 3. fordulat után egy új, a 4. fordulattal 
egészítjük ki, amely így szól:  
 „- A Városi képviselő-testület elnökének 
kisegítője 16,50.” 
  

2. szakasz 
 Jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos 
Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon 
lép hatályba. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-011-4/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 

Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 
1. bekezdés 6. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008 – jav. száma) és 
Szabadka Város Képviselő-testülete ügyrendjének 
143. szakasza (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
29/08 száma) alapján Szabadka Város Képviselő-
testülete a 2009.02.19-én megtartott 6. ülésén 
meghozta az alábbi  
 

RENDELETET 
Szabadka Város Képviselő-testülete 

tanácsnokainak és munkatestületei tagjainak 
járandóságairól  

 

1. szakasz 
 Szabadka Város Képviselő-testületének (a 
továbbiakban: képviselő-testület) tanácsnokai a 
tanácsnoki tisztség betöltéséért a következőkre 
jogosultak: 
 - a tanácsnoki feladatok ellátásáért járó 
tiszteletdíj; 
 - útiköltség-térítés;  
 - egyéb, jelen határozatban előírt térítések és 
járandóságok.  
 

2. szakasz 
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 A tanácsnokok a képviselő-testületi 
munkában való részvételért havi tiszteletdíjban 
részesülnek, melynek összege megfelel a Szabadka 
Város költségvetéséből fizetett alkalmazottak  nettó 
bérelszámolási alapja hatszorosának, arra a hónapra 
vonatkozóan, melyre a tiszteletdíjat kifizetik.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő 
tiszteletdíjon kívül a tanácsnok képviselő-testületi 
ülésenként térítésre jogosult, melynek összege 
megfelel a Szabadka Város költségvetéséből fizetett 
alkalmazottak nettó bérelszámolási alapjának 
összegével arra a hónapra vonatkozóan, melyre a 
térítést kifizetik. 
 A tanácsnoki feladatok ellátásáért járó 
tiszteletdíjat folyó hó 15-éig fizetik ki az előző 
hónapra visszamenőleg.   
 A jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő 
térítés a tanácsnoknak arra a hónapra jár, melyben a 
képviselő-testületi ülést megtartották. 
 Ha a tanácsnok nem vesz részt a képviselő-
testületi ülésen, a jelen szakasz 2. bekezdésében 
szereplő térítés arra a hónapra nem illeti meg. 
 

3. szakasz 
 A tanácsnokok a képviselő-testületi és a 
munkatestületi üléseken való részvételért útiköltség-
térítésre jogosultak.  
 Az útiköltséget az autóbuszjegy teljes árának 
mértékéig térítik meg, ha a tanácsnoknak 
autóbuszjegy vagy bérlet más módon nem lett 
biztosítva.  
 

4. szakasz 
A Mandátumügyi és mentelmi bizottság a 

jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő nyilvántartás 
alapján, a képviselő-testületi ülésen kirótt 
intézkedések miatt záróhatározatot hoz a tanácsnokok 
havi tiszteletdíjának csökkentéséről, ha: 

- a tanácsnokot a képviselő-testület ülésén 
legkevesebb három alkalommal részesítették 
figyelmeztetésben – a csökkentés aránya 40%; 

 - a tanácsnokot a képviselő-testület ülésén 
több mint három alkalommal részesítették 
figyelmeztetésben, a csökkentés aránya minden újabb 
figyelmeztetés után további 20%, a tanácsnok havi 
tiszteletdíjának mértékéig. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő, 
kirótt intézkedésekről a képviselő-testület ügyintéző 
munkatársa nyilvántartást vezet.  

 
5. szakasz 

A képviselő-testületi munkatestületek tagjai, 
valamint a városi képviselő-testület elnökének 
jóváhagyása alapján a munkatestületek munkájában 
részt vevő szakértők  térítésre jogosultak, melynek 
összege megfelel a Szabadka Város költségvetéséből 
fizetett alkalmazottak  nettó bérelszámolási alapja 
kétszeresének összegével arra a hónapra 
vonatkozóan, melyre a térítést kifizetik. 

 Az Egyeztető tanács tagjai a tanács 
munkájában való részvételért térítésre jogosultak, 
melynek összege megfelel a Szabadka Város 
költségvetéséből fizetett alkalmazottak  nettó 
bérelszámolási alapjának összegével arra a hónapra 
vonatkozóan, melyre a térítést kifizetik.  
 A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében 
szereplő térítést a képviselő-testületi munkatestületek 
tagjainak, a szakértőknek és az Egyeztető tanács 
tagjainak csak arra a hónapra jár, melyben a 
munkatestületi ülést megtartották. 
 Ha a munkatestületi tag ill. szakértő nem 
vesz részt a munkatestületi ülésen, a térítés arra a 
hónapra nem illeti meg.  
  A jelen szakaszban szereplő térítések a 
közigazgatási hivatalban, illetve a város által alapított 
közvállalatban vagy intézményben  
munkaviszonyban lévő személyeket nem illeti meg, 
kivéve ha olyan személyekről van szó, kiket a 
képviselő-testületi testületekbe a képviselő-testület 
nevezett ki. 
 A Szabadka város tervbizottságának tagjai az 
előkészítő munkákért és a bizottságban végzett 
munkájukért térítésben részesülnek, továbbá 
útiköltség-térítésre jogosultak a bizottsági üléseken 
való részvételért. 
 A munkáért járó térítés a köztársasági nettó 
átlagkereset 25 %-ának felel meg, a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyében közzétett 
legfrissebb adatok szerint, éspedig az első megtartott 
ülésre, illetve az említett átlag 25 %-ának megfelelő 
összeg az összes további ülésre, az ülések számától 
függetlenül. 
 Amennyiben az illetékes tartományi titkárság 
javaslatára kinevezett bizottsági tag megjelenik a 
lakóhelye szerinti községen kívül összehívott ülésen, 
és azt nem tartják meg, a bizottsági tag jogosult a 
jelen szakasz előző bekezdésében meghatározott 
térítés 50 %-ára és az útiköltség megtérítésére.  

Az öt évnél fiatalabb gyermekek fejlődési 
rendellenességeinek fokát felmérő bizottság tagjai Az 
öt évnél fiatalabb gyermekek fejlődési 
rendellenességeinek fokát felmérő bizottság 
kinevezéséről szóló, I-021-16/2006 iratszámú, 
2006.03.30. keltezésű végzés (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 7/2006 száma) alapján jogosultak 
térítésre, A fejlődési zavarban szenvedő gyermekeket 
vizsgáló bizottság tagjai pedig A fejlődési zavarban 
szenvedő gyermekeket vizsgáló bizottság tagjainak 
kinevezéséről szóló, I-00-021-90/2008 iratszámú, 
2008.11.06. keltezésű határozata (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 29/2008 száma) alapján 
jogosultak térítésre. 
 

6. szakasz 
 A belföldi szolgálati útért járó napidíj a 
tanácsnokot, a képviselő-testületi munkatestület 
tagját, a Városi Tanács tagjait és a polgármestert 
akkor illeti meg, ha hivatalból, kiküldetési 
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rendelvény alapján lakóhelyén kívül kell 
meghatározott feladatokat ellátnia a képviselő-
testület vagy azon munkatestület szükségleteire, 
melynek tagja.  
 A belföldi szolgálati útra szóló kiküldetési 
rendelvényt a képviselő-testület elnöke állítja ki. 

 
7. szakasz 

 A belföldi szolgálati út napidíját az indulás 
időpontjától a megérkezés időpontjáig számolják el.  
 A 8-tól 12 óráig terjedő szolgálati út esetében 
fél napidíj, 12-től 24 órás szolgálati út esetén pedig 
teljes napidíj jár.  

 

8. szakasz 
 A belföldi szolgálati út napidíja a 
gazdaságban dolgozók átlagfizetése 5%-ának felel 
meg, a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági 
hivatalnak a szolgálati út időpontjához viszonyított 
legutóbbi közzétett adatai szerint.  

 
9. szakasz 

 A belföldi szolgálati út során a tanácsnok 
szállásköltségeit is megtérítik, a számlával 
bizonyított valós szállásköltségek mértékének 
megfelelően, kivéve a de lux kategóriájú szállodák 
szállásköltségeit.  

 

10. szakasz 
 A külföldi szolgálati utak napidíját az 
illetékes állami szervek által előírt mértékben és 
módon térítik meg.  
 A külföldi szolgálati út szükségességéről a 
képviselő-testület elnöke dönt.  
 

11. szakasz 
 Az elhunyt tanácsnok temetési költségeit 
viselő személy a temetkezési szolgáltatások díjának 
megfelelő összegben térítésre jogosult, amennyiben a 
nevezett személy az erre vonatkozó jogát más alapon 
nem érvényesítette. 

 
12. szakasz 

 A jelen rendeletben meghatározott jogokat a 
tanácsnokok mandátumuk megszűnésének napjáig 
érvényesítik.  
 

13. szakasz 
 A jelen rendelet 1. szakaszában szereplő 
térítéseket Szabadka Város költségvetéséből kell 
biztosítani.  
 

14. szakasz 
 Jelen rendelet hatályba lépésével a Szabadka 
Község Képviselő-testülete tanácsnokainak és a 
képviselő-testület munkatestületei tagjainak 
járandóságairól szóló határozat egységes szerkezetbe 
foglalt szövege (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 12/07 száma) hatályát veszti.  
 

15. szakasz 

 Jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon 
lép hatályba.  

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-011-5/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 
Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 

1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08 – javít. száma) és Szabadka 
Község Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alap 
létrehozásáról szóló határozat 31. szakasz 2. 
bekezdés (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
24/05, 12/06, 28/06, 6/07 és 29/08 száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozta a következő   
 

HATÁROZATOT 
a Szabadka Község Népszaporulat-ösztönző 

Lakáshitel Alapja alapszabályának módosításáról 
és kiegészítéséről szóló határozat jóváhagyásáról 

 
I 

 Jóváhagyjuk a Szabadka Község 
Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapja 
alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről 
szóló határozatot, melyet a Szabadka Község 
Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapja 
igazgatóbizottsága hozott meg 2008. december 11-én 
megtartott ülésén. 
 

II 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-360-39/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a  

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-31/2009 
Kelt: 2009.02.19-én 
Szabadka 
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Szabadka Város Alapszabályának 33. 

szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008-javít. száma) 
és a Szabadkai Községi Városrendezési Intézet 
Közvállalat megalapításáról szóló határozat 13. 
szakaszának 2. bekezdése (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 14/2005 száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Szabadkai Községi Városrendezési Intézet KV 

igazgatójának kinevezéséről 
 

I 
A jelen határozat meghozatalát követő 

nappal Dragan Trklja, okl. jogászt négy éves 
megbízatási időre kinevezzük a Szabadkai Községi 
Városrendezési Intézet Közvállalat igazgatójává.  

 
II 

Jelen végzés megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

 
I n d o k l á s 

A Szabadkai Községi Városrendezési Intézet 
Közvállalat igazgatóbizottsága 2008. november 24-
én döntést hozott a vállalat igazgatójának 
megválasztására vonatkozó pályázat kiírásáról. 

A pályázat megjelent a tömegtájékoztatási 
eszközökben, és a megadott határidőn belül egy 
jelentkezés érkezett be. A jelentkező kandidátus, a 
jelenlegi megbízott igazgató, Dragan Trklja megfelel 
a pályázat minden feltételének  

Az igazgatóbizottság a 2008. december 16-án 
megtartott ülésén úgy határozott, javasolni fogja a 
Szabadkai Városi Képviselő-testületnek hogy a 
Szabadkai Községi Városrendezési Intézet 
Közvállalat igazgatójává Dragan Trklja okl. jogászt 
nevezze ki négy éves megbízatási időre.  

Szabadka Város Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008-javít. száma) 
alapján a városi képviselő-testület nevezi ki az általa 
alapított közvállalatok igazgatóit, és a Szabadkai 
Községi Városrendezési Intézet Közvállalat 
alapításáról szóló határozat 13. szakasz 2. bekezdése 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 14/2005 
száma) alapján a vállalat igazgatóját a községi 
képviselő-testület nevezi ki. 
 A felsoroltak alapján meghozzuk a 
rendelkező részben leírt határozatot. 
 Jogorvoslati utasítás: Ez a záradék 
végleges, és nem emelhető ellene panasz, de a 
Szabadkai Körzeti Bíróságon közigazgatási pert lehet 
indítani a határozat kézhezvételétől számított 30 

napon belül. A keresetet két példányban kell beadni, 
260 dináros illeték befizetéséről szóló bizonylattal. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-29/2009 
Kelt: 2009.02.19-én 
Szabadka 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 
Szabadka Város Alapszabályának 33. 

szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008-javít. száma) 
és a Szabadkai Községi Építési Igazgatóság 
Közvállalat megalapításáról szóló határozat 13. 
szakaszának 2. bekezdése (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 14/2005 száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
Szabadka Község Építési Igazgatósága 

Közvállalat igazgatójának kinevezéséről 
 

I 
A jelen határozat meghozatalát követő 

nappal Jurca József, okl. építőmérnököt négy éves 
megbízatási időre kinevezzük a Szabadka Község 
Építési Igazgatósága Közvállalat igazgatójává.  
 

II 
Jelen végzés megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
I n d o k l á s 

A Szabadka Község Építési Igazgatósága 
Közvállalat igazgatóbizottsága 2008. november 28-
án döntést hozott a vállalat igazgatójának 
megválasztására vonatkozó pályázat kiírásáról. 

A pályázat megjelent a tömegtájékoztatási 
eszközökben, és a megadott határidőn belül egy 
jelentkezés érkezett be. A jelentkező kandidátus, a 
jelenlegi megbízott igazgató, Jurca Dániel okl. 
építőmérnök megfelel a pályázat minden feltételének. 

Az igazgatóbizottság a 2008. december 22-én 
megtartott ülésén úgy határozott, javasolni fogja a 
Szabadkai Városi Képviselő-testületnek, hogy a 
Szabadkai Községi Építési Igazgatóság Közvállalat 
igazgatójává Jurca József okl. építőmérnököt nevezze 
ki négy éves megbízatási időre.   

Szabadka Város Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008-javít. száma) 
alapján a városi képviselő-testület nevezi ki az általa 
alapított közvállalatok igazgatóit, és a Szabadkai 
Községi Építési Igazgatóság Közvállalat alapításáról 
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szóló határozat 13. szakasz 2. bekezdése (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 14/2005 száma) alapján a 
vállalat igazgatóját a községi képviselő-testület 
nevezi ki. 
 A felsoroltak alapján meghozzuk a 
rendelkező részben leírt határozatot. 

 Jogorvoslati utasítás: Ez a záradék végleges, 
és nem emelhető ellene panasz, de a Szabadkai 
Körzeti Bíróságon közigazgatási pert lehet indítani a 
határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. A 
keresetet két példányban kell beadni, 260 dináros 
illeték befizetéséről szóló bizonylattal. 
 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-29/2009 
Kelt: 2009.02.19-én 
Szabadka 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek folytatásáról szóló törvény 14. 
szakaszának 3. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav. és 123/2007-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.02.16-án 
megtartott 6. ülésén meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 

a szabadkai Stadion Kommunális Közvállalat 
megbízott igazgatójának kinevezéséről 

 
I. 

Zoran Kalinić közgazdászt kinevezzük a 
szabadkai Stadion Kommunális Közvállalat 
megbízott igazgatójává. 

Kinevezett személy a jelen pont 1. 
bekezdésében leírt tisztséget a jelen határozat 
meghozatalát követő naptól a szabadkai Stadion 
Kommunális Közvállalat igazgatójának kinevezéséig, 
de legtovább a kinevezésétől számított egy évig látja 
el.  
 

II. 
Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s 

2008.07.06-án Svetislav Rajšićnak letelt a 
szabadkai Stadion Kommunális Közvállalatban 
betöltött igazgatói mandátuma.  

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek folytatásáról szóló törvény 14. 
szakaszának 3. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav. és 123/2007-más törv. száma) szerint 
az alapító a közvállalat igazgatójának kinevezéséig 
megbízott igazgatót is kinevezhet, a Szabadka Város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 
27/2008-jav. száma) értelmében pedig a 
közvállalatok igazgatóit a város képviselő-testülete 
nevezi ki és menti fel.  

Tekintettel, hogy a közművállalatba 
megbízott igazgatót kell kinevezni, az említett 
tisztségre javasoljuk Zoran Kalinić közgazdász 
kinevezését, a szabadkai Stadion Kommunális 
Közvállalat igazgatójának kinevezéséig, de legtovább 
a kinevezésétől számított egy évre.  
 A felsoroltak alapján meghoztuk a 
rendelkező részben leírtak szerinti határozatot. 

  Jogorvoslati utasítás: A jelen határozat 
végleges és nem megfellebbezhető, ehelyett 
keresettel közigazgatási per indítható a Szabadkai 
Körzeti Bíróságnál a határozat kézhezvételétől 
számított 30 napon belül. A keresetet két példányban, 
a befizetett 260,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-33/2009 
Kelt: 2009.02.19-én 
Szabadka 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 
Szabadka Város Alapszabályának 33. 

szakasz 1. bekezdés 9. pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/2007 száma) és a Szabadkai 
Gyógyszertárak intézmény feletti alapítójog 
átvételéről szóló határozat 6. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 34/2006 száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete 2009.02.19-én 
megtartott 6. ülésén meghozta az alábbi 

 
HATÁROZATOT 

a Szabadkai Gyógyszertárak igazgatójának 
kinevezéséről  

 
I 

Svetlana Stojkov Rudinski szakgyógyszerész 
magisztert a jelen határozat meghozatalát követő 
nappal, négy éves megbízatási időre kinevezzük a 
Szabadkai Gyógyszertárak igazgatójává.  

 
II 
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Jelen végzés megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában.  

 
I n d o k l á s 

 A Szabadkai Gyógyszertárak ideiglenes 
igazgatóbizottsága 2008. szeptember 24-én 
megtartott ülésén hozott döntése alapján pályázatot 
írt ki a Szabadkai Gyógyszertárak igazgatójának 
kinevezésére. A pályázat a Magyar Szó, a Subotičke 
és a Zaposlenje című újságokban jelent meg. 

 Az igazgatóbizottság 2008. október 20-án 
megtartott ülésén megvitatta a beérkezett pályázati 
jelentkezéseket és megállapította, hogy csak egyet 
kaptak meg határidőn belül, amely eleget tesz a 
pályázatban közzétett feltételeknek, így határozatot 
hozott arról, hogy a Szabadkai Városi Képviselő-
testületnek javasolja, hogy Svetlana Stojkov Rudinski 
szakgyógyszerész magisztert nevezze ki a Szabadkai 
Gyógyszertárak igazgatójává, négy éves megbízatási 
időre.  

Szabadka Város Alapszabályának 33. 
szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/2007 száma) alapján a városi 
képviselő-testület nevezi ki az általa alapított 
intézmények igazgatóit, és a Szabadkai 
Gyógyszertárak intézmény feletti alapítójog 
átvételéről szóló határozat 6. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 34/2006 száma) alapján 
az intézmény igazgatóját a Szabadkai Városi 
Képviselő-testület nevezi ki. 

 A felsoroltak alapján meghozatalra került a 
rendelkező részben leírt határozat.  
 Jogorvoslati utasítás: A jelen végzés 
végleges és megfellebbezhetetlen, ellene keresettel 
lehet közigazgatási pert indítani a Szabadkai körzeti 
Bíróságnál, a végzés kézhezvételét követő 30 napon 
belül. A fellebbezést két példányban kell benyújtani 
260,00 dináros illeték lerovásával.  
 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-33/2009 
Kelt: 2009.02.19-én 
Szabadka 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 

Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 
1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008 – jav. száma) és a 
Szabadkai Egészségház egészségügyi intézmény 
alapításáról szóló határozat 12. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 34/2006 és 23/2007 
száma) alapján Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2008.02.19-én megtartott 6. ülésén meghozza az 
alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Szabadkai Egészségház igazgatójának 

kinevezéséről 
I 

Dr. Ružica Crnjaković Tonković 
gyermekgyógyász szakorvost a jelen határozat 
meghozatalát követő nappal kinevezzük a Szabadkai 
Egészségház igazgatójává, négy éves megbízatási 
időre.  

 

II 
Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k o l á s   
A Szabadkai Egészségház ideiglenes 

igazgatóbizottsága 2008. november 5-én megtartott 
ülésén pályázatot írt ki a Szabadkai Egészségház 
igazgatójának kinevezésére, amely megjelent a 
Magyar Szó, a Dnevnik és a Subotičke című 
lapokban.  
 Az ideiglenes igazgatóbizottság a 2008. 
november 19-én megtartott ülésén megvitatta a 
beérkezett pályázatokat, és megállapította, hogy egy 
teljes és időben átadott pályázat érkezett be, amely 
eleget tesz a pályázati feltételeknek, így azt a döntést 
hozta, hogy Szabadka Városi Képviselő-testülete 
előtt javasolja, hogy a Szabadkai Egészségház 
igazgatójává dr. Ružica Crnjaković Tonković 
gyermekgyógyász szakorvost nevezze ki, négy éves 
megbízatási időre.  

Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 
1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008 – jav. sz.) értelmében a 
város nevezi ki az általa alapított intézmények 
igazgatóit, a Szabadkai Egészségház alapításáról 
szóló határozat 12. szakasza (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 34/2006 és 23/2007 száma) 
szerint az intézmény igazgatóját Szabadka Község 
Képviselő-testülete nevezi ki. 
 A felsoroltak alapján meghoztuk a 
rendelkező részben leírt határozatot.  
 Jogorvoslati utasítás: A jelen határozat 
végleges és ellene panasz nem tehető, csak keresettel 
indítható közigazgatási per a Szabadkai Körzeti 
Bíróságnál, a határozat kézhezvételétől számított 30 
napon belül. A keresetet két példányban kell 
benyújtani, a 260,00 dináros illeték befizetéséről 
szóló igazolással együtt.  
 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-34/2009 
Kelt: 2009.02.19-én 
Szabadka 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
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Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 
1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008 – jav. száma) és a 
Gradski muzej Subotica – Városi Múzeum Szabadka 
intézmény alapításáról szóló rendelet 8. szakasza 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 8/1992 és 
5/2000 száma) alapján Szabadka Város Képviselő-
testülete a 2008.02.19-én megtartott 6. ülésén 
meghozza az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T  
a Gradski muzej Subotica - Városi Múzeum 

Szabadka  igazgatójának kinevezéséről 
 
I 

Hulló István magisztert a jelen határozat 
meghozatalát követő nappal, négy éves megbízatási 
időre kinevezzük a Gradski muzej Subotica - Városi 
Múzeum Szabadka igazgatójává.  

 
II 

Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában.  

 
I n d o k o l á s 

  Az intézmény igazgatóbizottsága 2008. 
november 7-én megtartott ülésén döntést hozott arról, 
hogy pályázatot hirdet a Gradski muzej Subotica - 
Városi Múzeum Szabadka igazgatójának 
kinevezésére. A pályázat a Magyar Szó, a Dnevnik, a 
Subotičke, a Subotičke novine, a Hrvatska riječ és a 
Poslovi lapokban jelent meg.  
 Az igazgatóbizottság a 2008. december 1-jén 
megtartott ülésén megvitatta a beérkezett 
pályázatokat és megállapította, hogy a felhívásra a 
kijelölt határidőben három pályázat érkezett be. A 
beérkezett pályázatokhoz csatolt dokumentáció 
megvitatását követően az igazgatóbizottság 
megállapította, hogy két pályázat teljes, az egyik 
pályázó dokumentációja pedig hiányos, ezért azt az 
elbírálás során nem vették figyelembe.  

A titkos szavazást követően az intézmény 
igazgatóbizottsága a jelenlévő öt tag négy mellette 
szavazatával (és egy érvénytelen szavazólap) azt a 
döntést hozta, hogy a Szabadkai Városi Képviselő-
testület előtt a Gradski muzej Subotica - Városi 
Múzeum Szabadka igazgatójává Hulló István 
magiszter kinevezését javasolja, négy éves 
megbízatási időre.    

A Szabadka Város alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008 – jav. száma) 
értelmében a város képviselő-testülete nevezi ki az 
általa alapított intézmények igazgatóit, a Gradski 
muzej Subotica – Városi Múzeum Szabadka 
intézmény alapításáról szóló rendelet 8. szakasza 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 8/1992 és 
5/2000 száma) szerint pedig az igazgatót a községi 
képviselő-testület nevezi ki.  

 A felsoroltak alapján javasoljuk a határozat 
meghozatalát a rendelkező részben leírtak szerint.  
 Jogorvoslati utasítás: A jelen határozat 
végleges és nem megfellebbezhető, csak kereset útján 
indítható közigazgatási per a Szabadkai Körzeti 
bíróságnál, a határozat kézbesítését követő 30 napon 
belül. A keresetet két példányban kell benyújtani, a 
260,00 dináros illeték befizetését igazoló okmánnyal 
együtt.  
 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-35/2009 
Kelt: 2009.02.19-én 
Szabadka 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 

 Az általános közigazgatási eljárásról szóló 
törvény 192. szakasza alapján (a SZK Hivatalos 
Közlönyének 33/1997 és 31/2001 száma), az oktatás 
és nevelés alapjairól szóló törvény 53. szalasz 2. 
bekezdése (a SZK Hivatalos Közlönyének 62/2003, 
64/2003 - javít., 58/2004, 62/2004 – javít., 79/2005-
más törvény és 101/2005- más törvény), valamint 
Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) Szabadka 
Város Képviselő-testülete a 2009.02.19-én megtartott 
6. ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
a szabadkai Naša radost Iskoláskor Előtti 
Intézmény  igazgatóbizottsága tagjainak 

kinevezéséről 
  

I 
A szabadkai Naša radost Iskoláskor Előtti 

Intézmény igazgatóbizottsági tagjaivá az alábbi 
személyeket nevezzük ki:  
 

1. Jasmina Kukić   
2. Mirjana Gurinović 
3. Nebojša Markez  
4. Ljuborad Slović 
5. mr.sci.dr  Zoran Dukić 
6. Dražena Čavlin 
7. Jasenka Gvozdenović 
8. Eva Helena Kulunčić és 
9. Toldi Anasztázia 

 

II 
           A szabadkai Naša radost Iskoláskor Előtti 
Intézmény igazgatóbizottságának tagjait négy éves 
megbízatási időre nevezzük ki, a jelen határozat 
meghozatalát követő nappal. 
 

III 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
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I n d o k l á s 
A szabadkai Naša radost Iskoláskor Előtti 

Intézmény igazgatóbizottsági tagjainak 2009. január 
29-én lejárt a mandátuma.  

Az intézmény igazgatóbizottságába, a 
tantestület, az intézmény szülői tanácsa, és a helyi 
önkormányzat javasolt képviselőket, mint ebben 
illetékes előterjesztők. 

Az oktatás és nevelés alapjairól szóló törvény 
53. szakaszának 2. bekezdése (a SZK Hivatalos 
Közlönyének 62/2003, 64/2003 - javít., 58/2004, 
62/2004 – javít., 79/2005-más törvény és 101/2005- 
más törvény) alapján az intézmény irányítószervének 
tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-
testülete nevezi ki és menti fel, valamint ugyanezen 
szakasz 3. bekezdése szerint az intézmény 
irányítószervét a dolgozók, a szülők és a helyi 
önkormányzati egység három-három képviselője 
alkotja.  

Az oktatásról és nevelésről szóló törvény 53. 
szakaszának 7. bekezdése (a SZK Hivatalos 
Közlönyének 62/2003, 64/2003 – javít., 58/2004, 
62/2004 – javít., 79/2005 – más törv.  és 101/2005 – 
más törv.) szerint az intézmény irányítószervét a 
dolgozók, a szülők és a helyi önkormányzati egység 
három-három képviselője alkotja, valamint ugyannak 
a szakasznak a 9. bekezdése alapján a helyi 
önkormányzati egység képviselő-testülete határoz az 
illetékes javaslattevő javaslatáról. 

Tekintettel arra, hogy megvannak a feltételek 
a szabadkai Naša radost Iskoláskor Előtti Intézmény 
igazgatóbizottsági tagjainak kinevezéséhez, az 
oktatási és nevelési alapokról szóló törvény 53. 
szakasz 3., 7. és 9. bekezdésével összhangban 
meghoztuk a határozatot a rendelkező részben leírtak 
szerint.  

Jogorvoslati utasítás: A jelen végzés 
végleges és ellene panasz nem emelhető, ellene csak 
kereset útján lehet közigazgatási eljárást indítani a 
Szabadkai Körzeti Bíróságnál, a végzés kézbesítését 
követő 30 napon belül. A keresetet két példányban 
kell benyújtani, a 260,00  dináros illeték lerovásáról 
szóló bizonyítékkal együtt. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-37/2009 
Kelt: 2009.02.19-én 
Szabadka 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 

Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-javít. száma) és a 
szabadkai Lifka Sándor ART MOZI művelődési 
intézmény alapításáról szóló határozat 11. szakasza 

(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 31/2005, 1/2006 
és 7/2006 száma) alapján Szabadka Város Képviselő-
testülete 2009.02.19-én megtartott 6. ülésén meghozta 
az alábbi 

HATÁROZATOT 
A szabadkai Lifka Sándor ART MOZI 

igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről és az új 
tag kinevezéséről 

 

I 
 A jelen határozat meghozatalának napjával 
felmentjük megbízatása alól Márki Andreát, a 
szabadkai Lifka Sándor ART MOZI művelődési 
intézmény igazgatóbizottsága tagját. 

 

II 
             A jelen határozat meghozatalát követő nappal 
kinevezzük Bicskei Ibolyát a szabadkai Lifka Sándor 
ART MOZI művelődési intézmény 
igazgatóbizottsági tagjává.  

 A kinevezett személy megbízatási ideje a 
szabadkai Lifka Sándor ART MOZI művelődési 
intézmény igazgatóbizottsága mandátumának 
lejártáig tart. 

 

III 
Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-38/2009  
Kelt: 2009.02.19-én 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER  
Iratszám: II-352-43/2009 
Kelt:2009.02.10-én 
S z a b a d k a 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény 98. 
szakasza (az SZK Hiv. Közlönyének 47/03 és 34/06 
sz.), a Szabadka község területén közterületek 
ideiglenes használatáról és a kisebb előre gyártott 
építmények és hirdető-berendezések felállításáról 
szóló határozat 25. szakasza (Szabadka Község 
Hivatalos lapjának 23/07 és Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 33/08 száma), Szabadka Város 
alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 5. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 száma) 
alapján és a Telekügyi bizottság javaslatára, a 
polgármester 2009.02.10-én meghozta az alábbi  
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HATÁROZATOT 
 

A Tolmin utca szn. címen található kioszk 
alatti 37,22 m2-nyi közterületet közvetlen 
megegyezés útján ideiglenes használatba adjuk a  
MARKET-95 önálló kereskedelmi üzlet 
MANDUŠIĆ ZORICA vállalkozónak, lakcíme 
Szabadka, Jugoszlávia utca 33., vegyeskereskedés 
üzemeltetése céljából. 

A közterületet határozatlan időre adjuk 
használatba.  

A közterület pályázat nélküli használatba 
vételéért a közterület-használó 5.000,00 dináros díjat 
köteles fizetni m2-ként, ami a 37,22 m2 területre 
186.100,00 dinárt tesz ki. 

A telekhasználó az előző bekezdésben 
szereplő díjat a közterület-használati szerződés 
megkötését követő 8 napon belül köteles kifizetni.  

A telekhasználó a közterület használata után 
díjat köteles fizetni az előírásoknak megfelelően, 
2008.12.01-től kezdődően.  

A telekhasználó a jelen határozat 
véglegesítésétől számított 15 napon belül köteles 
közterület-használati szerződést kötni Szabadka 
Várossal.  

Amennyiben telekhasználó nem köt 
szerződést, a jelen határozat hatályon kívül 
helyeztetik és telekhasználó elveszíti telekhasználati 
jogát.  
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

 
Indokolás 

 Telekhasználó a Telekügyi bizottsághoz 
2008.11.19-én kérelmet nyújtott be a Tolmin utca 
szn. címen található kioszk alatti 37,22 m2-nyi 
közterületet használatba vételére, mivel az említett 
kioszkot megvásárolta a szabadkai Poker Kft-től, és 
abban vegyesboltot kíván működtetni.  
 A kérelemhez mellékelte a közterület 
használatáról Szabadka Község és a korábbi 
telekhasználó között létrejött szerződést, a 
2008.11.18. keltezésű adásvételi szerződést a kioszk 
megvételéről, bizonylatot arról, hogy a kioszk 
korábbi tulajdonosa kifizette tartozásait és a 
cégbejegyzési kivonatot.  
 A Telekügyi bizottság 2008.12.19-én 
megtartott 3. ülésén megvitatta a telekhasználó 
kérelmét, megvizsgálta a mellékelt okiratokat és 
megállapította, hogy a kérelem elfogadható, mivel az 
említett rendelet 25. szakaszában leírt 
követelményeket  teljesítették – a kioszk adásvétele 
megtörtént, s ezzel teljesültek a kioszk alatti 
közterület közvetlen megegyezés útján történő 
használatba adásának feltételei.  
 A bizottság javaslatot terjesztett a 
polgármester elé, melynek alapján a rendelkező 
részben foglaltak szerinti döntés született.  
 

    Polgármester  
    Saša Vučinić 
 
 Jogorvoslati utasítás: A jelen határozat ellen 
az elégedetlen félnek jogában áll annak 
kézhezvételétől számított 8 napon belül kifogást 
emelni Szabadka Város Képviselő-testülete előtt.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER  
Iratszám:II-352-45/2009 
Kelt: 2009.02.10-én 
S z a b a d k a 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény 98. 
szakasza (az SZK Hiv. Közlönyének 47/03 és 34/06 
sz.), a Szabadka község területén közterületek 
ideiglenes használatáról és a kisebb előre gyártott 
építmények és hirdető-berendezések felállításáról 
szóló határozat 25. szakasza (Szabadka Község 
Hivatalos lapjának 23/07 és Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 33/08 száma), Szabadka Város 
alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 5. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 száma) 
alapján és a Telekügyi bizottság javaslatára, a 
polgármester 2009.02.10-én meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
 

A Jovan Zmaj utca szn. címen található 
kioszk alatti 30,00 m2-nyi közterületet közvetlen 
megegyezés útján ideiglenes használatba adjuk 
BOŽIĆ MILKÁNAK, lakcíme Szabadka, Blaško 
Rajić utca 29/30, vegyeskereskedés üzemeltetése 
céljából. 

A közterületet határozatlan időre adjuk 
használatba.  

A közterület pályázat nélküli használatba 
vételéért a közterület-használó 6.000,00 dináros díjat 
köteles fizetni m2-ként, ami a 30 m2 területre 
180.000,00 dinárt tesz ki. 

A telekhasználó az előző bekezdésben 
szereplő díjat a közterület-használati szerződés 
megkötését követő 8 napon belül köteles kifizetni.  

A telekhasználó a közterület használata után 
díjat köteles fizetni az előírásoknak megfelelően, 
2009.01.01-től kezdődően.  

A telekhasználó a jelen határozat 
véglegesítésétől számított 15 napon belül köteles 
közterület-használati szerződést kötni Szabadka 
Várossal.  

Amennyiben telekhasználó nem köt 
szerződést, a jelen határozat hatályon kívül 
helyeztetik és telekhasználó elveszíti telekhasználati 
jogát.  

Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
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Indokolás 
 Telekhasználó a Telekügyi bizottsághoz 
2008.12.12-én kérelmet nyújtott be a Jovan Zmaj 
utca szn. címen található kioszk alatti 30,00 m2-nyi 
közterületet használatba vételére, mely kioszkot a 
szabadkai Poker Kft-től vásárolta a 2008.12.01-jén 
kelt szerződéssel.   
 A kérelemhez mellékelte a 2008.12.01. 
keltezésű adásvételi szerződést, a közterület 
használatáról Szabadka Község és a szabadkai Poker 
Kft. között 2007.03.07-én létrejött szerződést és 
bizonylatot arról, hogy a kioszk utáni tartozásokat 
kifizették.  
 A Telekügyi bizottság 2008.12.19-én 
megtartott 3. ülésén megvitatta a telekhasználó 
kérelmét, áttekintette a mellékelt okmányokat és 
megállapította, hogy a kérelem elfogadható, mivel az 
említett rendelet 25. szakaszában foglalt feltételeknek 
eleget tettek – a kioszk adásvétele megtörtént, és így 
a kioszk alatti telek használatba adható közvetlen 
megegyezés útját. 
 A bizottság javaslatot terjesztett a 
polgármester elé, melynek alapján a rendelkező 
részben foglaltak szerinti döntés született.  
 
   Polgármester  
   Saša Vučinić 
 
 Jogorvoslati utasítás: A jelen határozat ellen 
az elégedetlen félnek jogában áll annak 
kézhezvételétől számított 8 napon belül kifogást 
emelni Szabadka Város Képviselő-testülete előtt.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER  
Iratszám:II-352-44/2009 
Kelt: 2009.02.10-én 
S z a b a d k a 
 

 A tervezésről és építésről szóló törvény 98. 
szakasza (az SZK Hiv. Közlönyének 47/03 és 34/06 
sz.), a Szabadka község területén közterületek 
ideiglenes használatáról és a kisebb előre gyártott 
építmények és hirdető-berendezések felállításáról 
szóló határozat 25. szakasza (Szabadka Község 
Hivatalos lapjának 23/07 és Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 33/08 száma), Szabadka Város 
alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 5. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 száma) 
alapján és a Telekügyi bizottság javaslatára, a 
polgármester 2009.02.10-én meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
 

Szabadka Város polgármesterének 
előterjeszteni az alábbi határozat meghozatalát: 
 Közterület egy részét, az Újváros K.K. 
2227/3 hrsz telken a Petrinje utcában a 6. számú 

épülettől jobbra található ideiglenes garázs alatt, 15 
m2 területben közvetlen megegyezés útján ideiglenes 
használatba adjuk HUSAK RUŽICA, Szabadka, 
Kamenica utca 24. szám alatti lakosnak. 

A közterületet határozatlan időre adjuk 
használatba.  

A telekhasználó a közterület használata után 
díjat köteles fizetni az előírásoknak megfelelően, 
2009.01.01-től kezdődően.  

A telekhasználó a jelen határozat 
véglegesítésétől számított 15 napon belül köteles 
közterület-használati szerződést kötni Szabadka 
Várossal.  

Amennyiben telekhasználó nem köt 
szerződést, a jelen határozat hatályon kívül 
helyeztetik és telekhasználó elveszíti telekhasználati 
jogát.  
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

Indokolás 
 Telekhasználó a Telekügyi bizottsághoz 
2008.12.8-án kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, 
hogy Közterület egy részét, az Újváros K.K. 2227/3 
hrsz telken a Petrinje utában a 6. számú épülettől 
jobbra található ideiglenes garázs alatt, 15 m2 
területben közvetlen megegyezés útján ideiglenes 
használatba adjuk, mely garázst az örököstől, néhai 
Musanić Grgurtól vásárolta.  
 Tekehasználó a kérelemhez mellékelte a 
garázs adásvételi szerződését, a Szabadkai Községi 
Bíróság Dn. végzését arról, hogy az eladók néhai 
Musanić Grgur örököse, a garázsa alatti telek 
bérletéről szóló szerződést, amely a Kommunális 
tevékenységek ÖÉK építési telekegysége és 
Szabadka Község közterülete, illetve a garázs 
korábbi tulajdonosa, Musanić Grgur között lett 
megkötve, 1-17792/372 szám alatt, 1985.12.07-én, 
továbbá ezen szerződés függelékét. 
 A Telekügyi bizottság 2008.12.19-én 
megtartott 3. ülésén megvitatta a telekhasználó 
kérelmét, áttekintette a mellékelt okmányokat és 
megállapította, hogy a kérelem elfogadható, mivel az 
említett rendelet 25. szakaszában foglalt feltételeknek 
eleget tettek – az ideiglenes garázs adásvétele 
megtörtént, és így a garázs alatti telek használatba 
adható közvetlen megegyezés útján. 
 A bizottság javaslatot terjesztett a 
polgármester elé, melynek alapján a rendelkező 
részben foglaltak szerinti döntés született.  
    Polgármester  
    Saša Vučinić 
 
 Jogorvoslati utasítás: A jelen határozat ellen 
az elégedetlen félnek jogában áll annak 
kézhezvételétől számított 8 napon belül kifogást 
emelni Szabadka Város Képviselő-testülete előtt.  
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SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám:II-464-18/2009 
Kelt: 2009.02.10-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, 34/06 szám), az 
építési telkekről szóló határozat 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 és a Telekügyi bizottság javaslatára a 
polgármester 2009.02.10-én meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
 

A Palics K.K. 1612/18 hrsz telekszámmal 
jelölt egyéb építési telek ½ részét 00-68 m2 
területben közvetlen megegyezés útján bérbe adjuk a 
SZABADKAI SZABADEGYETEMNEK, Jovan 
Nenad cár tér 15., hétvégi ház legalizálása céljából, a 
palicsi üdülőtelepen. 

A bérleti idő 99 év, és lejárta előtt a 
törvénnyel összhangban meghosszabbítható.   

A bérleti díj a 99 évre 157.454,00 dinárt tesz 
ki és a bérleti szerződés megkötését követő 15 napon 
belül lehet kifizetni, vagy részletekben. 

A tulajdonjogok átruházása utáni adó 
kötelezettsége a bérlőt terheli. 

A bérlő köteles a jelen határozat 
véglegesítését követő 30 napon belül megkötni a 
bérleti szerződést Szabadka Várossal és a községi 
Építési Igazgatóság KV-tal. 

Amennyiben a bérleti szerződést nem köti 
meg a meghatározott határidőn belül, jelen 
határozatot hatályon kívül helyezzük, és a bérlő 
elveszíti bérleti jogát. 

Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

 
Indoklás 

 A bérlő 2008.11.14-én azzal fordult a 
Telekügyi bizottsághoz, hogy közvetlen 
megegyezéssel adja neki bérbe a Palics K.K. 1612/18 
hrsz telekszámmal jelölt egyéb építési telek 00-68 m2 
területet képező ½ részét, amelyen a hétvégi háza van 
felépítve.  
 A kérvényhez csatolta a Szabadka község 
Közigazgatási-jogi Titkárság által 26.03.1969.03.26-
án kiadott 04/3-3157/1-69 számú építési jóváhagyást 
az iker hétvégi ház  felépítéséről, melyet a jogelődjei 

Ostrogonac Josip és Mirić Slavka részére adtak ki, 
típusterv szerint, Palics KK. 1612/18 hrsz telekre 
vonatkozó telekkönyvi betéti kivonatot és a terv 
másolatát.  
 A Telekügyi bizottság 2008.12.19-én 
megtartott 3. ülésén megvitatta a telekhasználó 
kérelmét, áttekintette a mellékelt okmányokat és 
megállapította, hogy a kérelem elfogadható, mivel 
megfelel a tervezésről és építésről szóló törvény 81. 
szakasz 3. bekezdés 2. pontjába foglalt feltételeknek, 
melyek szükségesek ennek a teleknek a közvetlen 
megegyezéssel történő bérbeadásához, a felépített 
hétvégi ház legalizálása céljából.  
 A bizottság felvázolta a bérlőnek a bérlés 
feltételeit, melyeket ő a 2009.01.27-én kelt írásbeli 
kijelentésében elfogadott.  
 A bérlő nyilatkozatát követően a bizottság 
javaslatot terjesztett a polgármester elé, melynek 
alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti döntés 
született.  

    Polgármester 
    Saša Vučinić 
 
 Jogorvoslati utasítás: A jelen határozat ellen 
az elégedetlen félnek jogában áll annak 
kézhezvételétől számított 8 napon belül kifogást 
emelni Szabadka Város Képviselő-testülete előtt. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER  
Iratszám:II-464-17/2009 
Kelt: 2009.02.10-én 
S z a b a d k a 
 
 A tervezésről és építésről szóló törvény 80. 
szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 47/03, 
34/06 szám), az építési telkekről szóló határozat 19a. 
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), továbbá az építési telkek bérleti díjának és 
telekrendezési térítések szerződéses mértékének 
mércéiről szóló rendelet 20a szakaszának 5. 
bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
45a/03, 11/04, 57/04, 31/05, 12/06, 32/06 és 39/07, 
29/08 és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 33/08 
száma) és Szabadka Város alapszabályának 51. 
szakasz 1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/08 száma) alapján, és a 
Telekügyi bizottság javaslatára a polgármester 
2009.02.10-én meghozta az alábbi  
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HATÁROZATOT 
 
 1. A 4-es számú telekkönyvi betétbe 
bejegyzett állami tulajdonban levő egyéb építési telek 
feletti bérleti jog, megjelölve az Újváros K.K. 01-02 
m2  területű 6214/3 hrsz és a 00-91 m2 területű 6215/3  
hrsz telkekkel, melynek tulajdonosa a Szerb 
Köztársaság, a telekhasználó pedig Szabadka Városa 
a 2008.11.26-án létrehozott bérleti szerződéssel 
átalakul használati joggá, abból a célból, hogy az 
Újváros KK 6192 hrsz telekkel együtt építési telket 
hozzon létre, melyen a bérlőnek használati joga van. 
A szerződés Szabadka Város mint bérbeadó és a 
újvidéki ELEKTROVOVJODINA Kft. szabadkai 
Áramelosztó mint bérlő között jött létre. A szerződést 
2008.12.19-én hitelesítették a Szabadkai Községi 
Bíróságon Ov.1  11514/08 szám alatt és 2009.01.09-
én a 413-1-/12335/08 számon lett bemutatva a 
Pénzügyminisztérium szabadkai Adóhivatalában. 
 2. A bérleti jog használati joggá változtatása 
térítésmentes. 
 3. Jelen határozattal Szabadka Város feltétel 
nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy bármilyen 
további kérdések vagy jóváhagyások nélkül a jelen 
határozat 1. pontjába foglalt telket bejegyezését az 
újvidéki ELEKTROVOVJODINA Kft. szabadkai 
Áramelosztó használatára. 
 4. Jelen határozat megjelenik Szabadka 
Város Hivatalos Lapjában.  
 

Indokolás 
 A Szabadka város mint bérbeadó és az 
újvidéki ELEKTROVOVJODINA Kft. szabadkai 

Áramelosztó mint bérlő között 2008.11.26-án 
megkötött szerződéssel, mely 2008.12.19-én lett 
hitelesítve a Szabadkai Községi Bíróságon Ov.1 
11514/08 szám alatt és 2009.01.09-én a 413-1-
/12335/08 számon lett bemutatva a 
Pénzügyminisztérium szabadkai Adóhivatalában, a 
bérlőnek bérbe adták a jelen határozat rendelkező 
részének 1. pontjába foglalt építési telket a bérleti jog 
használati joggá változtatásának lehetőségével, abból 
a célból, hogy az Újváros KK 6192 hrsz telekkel 
együtt építési telket hozzon létre, melyen a bérlőnek 
használati joga van a szóban forgó szerződés 
kötelezettségeinek teljesítése folytán.  
 A bérlő eleget tett a bérleti szerződésbe 
foglalt feltételeknek, így a Telekügyi bizottság az 
építési telkekről szóló rendelet 19a. szakasza alapján  
javasolta a polgármesternek a bérleti jog használati 
joggá változtatására vonatkozó határozat 
meghozatalát.  
 A bizottság javaslata alapján a rendelkező 
részben foglaltak szerinti döntés született.  
 Jogorvoslati utasítás: A jelen határozat ellen 
az elégedetlen félnek jogában áll annak 
kézhezvételétől számított 8 napon belül kifogást 
emelni Szabadka Város Képviselő-testülete előtt. 
   Polgármester 
   Saša Vučinić 
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