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A tervezésről és építésről szóló törvény 46. 

szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/2003 és 34/2006 száma), a stratégiai 
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 2009.05.07-én megtartott 7. 
ülésén meghozta az alábbi 

 

RENDELETET  
Szabadkán az M22.1 főúttól délre fekvő 

kereskedelmi terület részletes szabályozási 
tervének kidolgozásáról  

 
1. szakasz 

A jelen rendelettel megkezdjük a Szabadkán az 
M22.1 főúttól délre fekvő kereskedelmi terület 
részletes szabályozási tervének (a továbbiakban: 
Terv) kidolgozását. 

 
2. szakasz 

A terv kidolgozásának alapvető célja a felölelt 
terület tervszerű rendezése, mint területi-funkcionális 
egység az üzleti-kereskedelmi funkciókra 
előirányzott területekre érvényes építési feltételekkel 
és paraméterekkel, valamint az építési közterületek 
kijelölése, a Szabadka-Palics 2020-ig terjedő 
általános terve (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
16/06, 17/06-jav. és 28/06 száma) szerint. 

 
 

3. szakasz 
A részletes szabályozási tervvel felölelt 

terület határvonalait délről az Újváros K.K. 14789/1 
hrsz mezei út déli szabályozási vonala, a Mágneses 
mezők utca tervezett folytatása, a nyugati 
határvonalat az az irány képezi, amely egyenes 
vonalban köti össze a 14650/1, 14650/2 és 14789/1 
hrsz telkek hármas határán levő pontot a 14732/1 és 
14729/1 hrsz telkek mezsgyéjének határával addig a 
pontig, amely a 14729/1, 14732/1 és 14731/2 hrsz 
telkek hármas mezsgyéjét képezi, amelyből 90º-os 
szögben folytatódik nyugat irányában a 14732/1, 
14733/1, 14731/2 és 14733/2 hrsz telkek mezsgyéje 
határának vonalában az M22.1 főút 29+085 km 
szelvényig, ahol 90º szögben halad tovább az út 
északi szabályozási vonaláig. A terület északi 
határvonalát az M22.1 főút északi szabályozási 
vonala képezi, keletről a meglévő mezei út új keleti 
szabályozási vonala az Újváros K.K. 14720/1 hrsz 
telken. 

A Terv határvonalaival felölelt terület 
mértéke 11,83 ha. 

A részletes szabályozási terv határvonalai az 
alábbi telkeket és telekrészeket ölelik fel: 
ÚJVÁROS K.K. 
14650/2, 14650/3, 14651/2, 14651/1, 14662/1, 
14662/2, 14663/1, 14663/2, 14664, 14665, 14666, 
14667, 14668, 14718/2, 14719/1, 14719/2, 14719/3, 
14720/1, 14720/2, 14721/1, 14721/2, 14721/3, 
14721/4, 14722/1, 14722/2, 14722/3, 14722/4, 
14723/1, 14723/2, 14723/3, 14723/4, 14723/5, 
14723/6, 14724/1, 14724/2, 14725/1, 14725/2, 
14726/1, 14726/2, 14727/2, 14728/2, 14729/1, 
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14729/2, 14730/2, 14731/2, 14731/2, 14733/2, 
14734/2, 14786, 14789/1 hrsz telkek. 
 

4. szakasz 
A Szabadkán az M22.1 főúttól délre fekvő 

kereskedelmi terület részletes szabályozási tervéhez 
nem készül stratégiai környezeti hatásvizsgálat.  

 
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 kidolgozásához szükséges 

pénzeszközöket Szabadka Város költségvetésében 
kell biztosítani, a 27-132/08 számú, 2007.09.26-án 
kelt 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 az M22.1 főúttól délre fekvő 

kereskedelmi terület részletes szabályozási terv 
kidolgozására vonatkozó program, melyet a 
Szabadka Község Városrendezési Intézete 
Közvállalat dolgozott ki a 27-132/2008 számú 
szerződés szerint és 

- A IV-02-353-165.2/2008 számú, 2009.04.06-
án kelt határozat arra vonatkozóan, hogy a Szabadkán 
az M22.1 főúttól délre fekvő kereskedelmi terület 
részletes szabályozási tervhez 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 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-10/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Építésügyi szolgálat 
Iratszám: IV-02-353-165.2/2008 
Kelt: 2009.04.06-án 
24000 Szabadka 
Szabadság tér 1. 

A stratégiai környezeti hatásfelmérésről szóló 
törvény 9. szakaszának 3. bekezdése (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 135/2004 száma) alapján és a 
tervezésről és az építésről szóló törvény 46. 
szakaszával (az SZK Hivatalos Közlönyének 47/2003 
és 34/2006 száma) és a községi közigazgatásról szóló 
határozat 15. szakasza (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 5/2005, 16/2006, 20/2006-jav. és 6/2007 
száma) alapján és a Szabadka Város Közigazgatási 
Hivatala Kommunálisügyi, vállalkozási és 
környezetvédelmi szolgálatának 2009.04.02-án kelt  
IV-10-501-161/2009 számú pozitív 
véleményezésével az Építésügyi szolgálat meghozza 
az alábbi 

HATÁROZATOT  
arra vonatkozóan, hogy a Szabadkán az 

M22.1 főúttól délre fekvő kereskedelmi terület 
részletes szabályozási tervéhez nem készül 

környezeti hatásvizsgálat  
 

1. A Szabadkán az M22.1 főúttól délre fekvő 
kereskedelmi terület részletes szabályozási tervéhez 
nem készül stratégiai környezeti hatásvizsgálat. 
 
2. A jelen határozat 1. pontjában szereplő Terv 
kidolgozásáról szóló rendelet azzal a programmal 
összhangban lesz elkészítve, melyet a Szabadka 
Község Városrendezési Intézete KV dolgozott ki a 
tervezésről és építésről szóló törvény (a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 47/03 és 34/06 
száma) és a Szabadka-Palics 2020-ig terjedő 
általános terve.(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
16/06, 17/06-jav. és 28/06 száma) alapján.  
 
3. A részletes szabályozási tervvel felölelt terület 
határvonalait délről az Újváros K.K. 14789/1 hrsz 
mezei út déli szabályozási vonala, a Mágneses mezők 
utca tervezett folytatása, a nyugati határvonalat az az 
irány képezi, amely egyenes vonalban köti össze a 
14650/1, 14650/2 és 14789/1 hrsz telkek hármas 
határán levő pontot a 14732/1 és 14729/1 hrsz telkek 
mezsgyéjének határával addig a pontig, amely a 
14729/1, 14732/1 és 14731/2 hrsz telkek hármas 
mezsgyéjét képezi, amelyből 90º-os szögben 
folytatódik nyugat irányában a 14732/1, 14733/1, 
14731/2 és 14733/2 hrsz telkek mezsgyéje határának 
vonalában az M22.1 főút 29+085 km szelvényig, 
ahol 90º szögben halad tovább az út északi 
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szabályozási vonaláig. A terület északi határvonalát 
az M22.1 főút északi szabályozási vonala képezi, 
keletről a meglévő mezei út új keleti szabályozási 
vonala az Újváros K.K. 14720/1 hrsz telken. 
A Terv határvonalaival felölelt terület mértéke 11,83 
ha. 
 
4. A terv kidolgozásának alapvető célja a felölelt 
terület tervszerű rendezése mint területi-funkcionális 
egység az üzleti-kereskedelmi funkciókra 
előirányzott területekre érvényes építési feltételekkel 
és paraméterekkel, valamint az építési közterületek 
kijelölése. A Tervvel felölelt terület keretében 
egyéb építési telkeken olyan üzleti célú 
építmények létesítése lett tervbe véve, melyek nem 
károsítják jelentősebben a környezetet.  
 
5. Az Építésügyi szolgálat, figyelembe véve a jelen 
határozat 3. és 4. pontjában szereplő adatokat, 
megállapította, hogy a Terv nem képez keretet olyan 
jövőbeni fejlesztési projektek jóváhagyására, 
melyeket a környezeti hatásfelmérést szabályozó 
előírások irányoznak elő, és a stratégiai környezeti 
hatásfelmérésről szóló törvény 5. szakaszának 1. 
bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004 
száma) értelmében mentesül a stratégiai környezeti 
hatásfelmérés kötelezettsége alól. 
 
6. A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s  

A megrendelő, Szabadka Község 
szükségleteire és a Szabadka Község Építési 
Igazgatósága KV és a Szabadka Község 
Városrendezési Intézete Közvállalat között megkötött 
27-132/2008. számú szerződés alapján a Szabadka 
Község Városrendezési Intézetében kidolgozták a 
Szabadkán az M22.1 főúttól délre fekvő 
kereskedelmi terület részletes szabályozási tervének 
programját. 

A stratégiai környezeti hatásfelmérésről szóló 
törvény 9. szakaszának 3. bekezdése értelmében a 
terv és a program kidolgozásában illetékes szerv 
dönthet úgy, hogy nem készül stratégiai környezeti 
hatásvizsgálat, amiről előzőleg véleményt kér a 
környezetvédelmi ügyekben illetékes szervtől és más 
érdekelt szervektől és szervezetektől. 

A 11. szakasz 1. bekezdése alapján a 
határozatjavaslatot véleményezésre eljuttatták a 
Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának 
Kommunálisügyi, vállalkozási és környezetvédelmi 
szolgálatához, amely 2009.04.02-án kelt IV-10-501-
161/2009 számú okiratával pozitívan véleményezte a 
javasolt határozat tartalmát. 

A stratégiai környezeti hatásfelmérésről szóló 
törvény 9. szakaszának 1. bekezdése szerint a 

stratégiai környezeti hatásfelmérés kidolgozásáról 
szóló döntést a tervek és programok kidolgozására 
jogosult szerv hozza meg, a környezetvédelmi 
ügyekben illetékes szerv, és más érdekelt szervek és 
szervezetek előzetes véleményezésével. 

A felsoroltak alapján a Szabadka Város 
Közigazgatási Hivatalának Építésügyi szolgálata 
meghozta a rendelkező részben foglalt határozatot. 

Zoran Ćopić okl. jogász s.k. 
Szolgálatvezető 

 
Az építésről és tervezésről szóló törvény 46. 

szakaszának 1. bekezdése (a SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/2003 és 34/2006 száma), a stratégiai 
környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 9. 
szakaszának 5. bekezdése (a SZK Hivatalos 
Közlönyének 135/2004 száma), valamint Szabadka 
Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 5) 
pontja (Szabadka Község Hivatalos lapjának 26/2008 
és 27/2008-javít. száma) alapján Szabadka város 
Képviselő-testülete a 2009.05.07-én megtartott 7. 
ülésén meghozta az alábbi 

 
RENDELETET  

a Palics HK területének a Vadász, a 41. új utca és 
a Pálma utca, valamint Szabadka belterületének 

északkeleti határa közötti része részletes 
szabályozási tervének 

 kidolgozásáról  
 

1. szakasz 
Jelen rendelettel megkezdjük a Palics HK 

területének a Vadász, a 41. Új utca és a Pálma utca, 
valamint Szabadka belterületének északkeleti határa 
közötti része részletes szabályozási tervének (a 
továbbiakban: Terv) kidolgozását. 

 

2. szakasz 
A Terv kidolgozásának és a felölelt terület 

rendezésének célja, hogy a területet a Szabadka - 
Palics 2020-ig terjedő általános tervében (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 16/06, 17/06-javít. és 
28/06 száma) megállapított rendeltetéseknek és az 
építési terület következő célokra való kijelölése: 
- a közutak szabályozásának meghatározása (a 
meglévő és a tervezett nyomvonalak 
szabályozásának kibővítése) a kommunális és 
közlekedési infrastruktúrához szükséges 
nyomvonalak biztosítása érdekében, 
- középületek - kommunális létesítmények (a 
meglévő DTD komplexum) kiépítéséhez szükséges 
építési közterületek tervszerű meghatározása és a 
meglévő temető komplexum bővítése az építésről 
és terezésről szóló törvény 2. szakasz 2. 
bekezdésével (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 47/2003 és 34/2006 száma) és a 
kisajátításról szóló előírásokkal összhangban. 

A meglévő és a tervezett nyomvonalak – 
utcák szabályozásával megteremtődnek a feltételek 
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ahhoz, hogy a terület a Szabadka - Palics 2020-ig 
terjedő általános tervben meghatározott 
rendeltetéseknek megfelelő állapotba kerüljön az 
egyéb építési területen is: a kisgazdasági és ipari 
övezetben a terv által felölelt terület központi 
részében és a nyugati részen levő közepesen sűrűn 
lakott terület. 

 

3. szakasz 
A részletes szabályozási terv felöleli a 

Szabadka - Palics 2020-ig terjedő általános tervében 
megállapított építési övezet határvonalával felölelt 
terület északkeleti részét. 

A jelen tervvel felölelt területet határolják: 
Északról: a Pálma utca északi szabályozási vonala 
(Palics KK. 6061 hrsz), keletről: az építési terület 
északkeleti határa, délről: a Vadász utca déli 
szabályozási nyomvonala (Palics KK. 1473/15 
hrsz) és nyugatról: a 41-es új utca nyugati 
szabályozási vonala (Palics KK. 2550/5 hrsz egy 
része). 

A terv által felölelt terület mintegy 55.21 
ha tesz ki. 

 

4. szakasz 
Megkezdjük a Palics HK területének a Vadász, 

a 41. Új utca és a Pálma utca, valamint Szabadka 
belterületének északkeleti határa közötti része 
részletes tervéhez kapcsolódó környezeti 
hatásfelmérést.  

 

5. szakasz 
A Tervet 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 kidolgozásához szükséges eszközöket 

Szabadka Város költségvetéséből biztosítjuk, a 27-
198/08 számú, 2008.10.08-án kelt szerződés alapján. 

 
8. szakasz 

A tervjavaslatot 30 napra közszemlére 
bocsátjuk a Városházán, Szabadka, Szabadság tér 1. 

 
9. szakasz 

Jelen rendelet szerves egészét képezi: 
- a Palics HK területének a Vadász, a 41. Új 

utca és a Pálma utca, valamint Szabadka 
belterületének északkeleti határa közötti része 
részletes tervének programja, melyet Szabadka 
Község Városrendezési Intézete Közvállalat 
dolgozott ki, a 27-198/08 számú szerződés alapján – 
a 2009.04.06-án kelt, IV-02-353-33.2/2009 számú 
határozat a Palics HK területének a Vadász, a 41. Új 
utca és a Pálma utca, valamint Szabadka 
belterületének északkeleti határa közötti része 

részletes tervéhez kapcsolódó környezeti 
hatásfelmérés megkezdéséről. 
 

10. szakasz 
Jelen rendeletet a Tervbizottság előzetes 

véleményezése alapján hozzuk meg. 
 

11. szakasz 
Jelen rendelet Szabadka Város Hivatalos 

Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon 
lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-11/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Közigazgatási Hivatal 
Építésügyi szolgálat 
Iratszám: IV-02-353-33.2/2009 
Kelt: 2009.04.06-án 
Szabadság tér 1. 

A stratégiai környezeti hatásfelmérésről szóló 
törvény 9. szakaszának 1. bekezdése (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 135/2004 száma) alapján és a 
tervezésről és az építésről szóló törvény 46. 
szakaszával (az SZK Hivatalos Közlönyének 47/2003 
és 34/2006 száma) és a községi közigazgatásról szóló 
határozat 15. szakaszával (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 5/2005, 16/2006, 20/2006-jav. és 
6/2007 száma) összefüggésben, valamint a Szabadka 
Város Közigazgatási Hivatala Kommunálisügyi, 
vállalkozási és környezetvédelmi szolgálatától 
beszerzett 2009.04.03-án kelt  IV-10-501-156/2009 
számú véleményezésével az Építésügyi szolgálat 
meghozza az alábbi 

HATÁROZATOT  
arra vonatkozóan, hogy a Palics HK 

területének a Vadász, a 41. Új utca és a Pálma 
utca, valamint Szabadka belterületének 
északkeleti határa közötti része részletes 

szabályozási tervéhez el kell végezni a környezeti 
hatásvizsgálatot  

 
1. Megkezdjük a Palics HK területének a 

Vadász, a 41. Új utca és a Pálma utca, valamint 
Szabadka belterületének északkeleti határa közötti 
része részletes tervéhez kapcsolódó környezeti 
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stratégiai hatásfelmérést (a továbbiakban: stratégiai 
hatásfelmérés) 

2. A Tervvel felölelt terület Palics urbánus 
övezetének egy részében, a Szabadka - Palics 2020-ig 
terjedő általános terv 20.3. Blokkjában terül el.  A 
Terv kidolgozásának célja a felölelt terület rendezése 
az általános tervben megállapított rendeltetéseknek és 
az építési terület következő célokra való kijelölése: 
- a közutak szabályozásának meghatározása (a 
meglévő és a tervezett nyomvonalak 
szabályozásának kibővítése) a kommunális és 
közlekedési infrastruktúrához szükséges 
nyomvonalak biztosítása érdekében, 
- középületek - kommunális létesítmények (a 
meglévő DTD komplexum) kiépítéséhez szükséges 
építési közterületek tervszerű meghatározása és a 
meglévő temető-komplexum bővítése az építésről 
és terezésről szóló törvény 2. szakasz 2. 
bekezdésével (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 47/2003 és 34/2006 száma) és a 
kisajátításról szóló előírásokkal összhangban. 
- A meglévő és a tervezett nyomvonalak 
meghatározásával – az utcák szabályozásával 
megteremtődnek a feltételek ahhoz, hogy a terület 
a Szabadka - Palics 2020-ig terjedő általános tervben 
meghatározott rendeltetéseknek megfelelő 
állapotba kerüljön az egyéb építési területen is: a 
kisgazdasági és üzemi övezetben a terv által 
felölelt terület központi részében és a nyugati 
részen levő közepesen sűrűn lakott terület. 
A Tervvel felölelt terület mintegy 55,21ha. 

3. A Terv környezeti stratégiai 
hatásfelmérésének oka, a konkrét védőintézkedések 
meghozatala, melyekkel biztosítva lesz a vízfolyások 
védelme (a vízfolyás egyrészről a védett területen 
folyik keresztül és közvetetten a Ludasi-tóba ömlik), 
a környezet védelme, és a fenntartható fejlődés, a 
Terv által felölelt területi-funkcionális szervezeti 
övezetben felmerülő minden változás megfigyelése 
után.  

4. A Terv környezeti stratégiai 
hatástanulmánya keretében megvitatásra kerül a 
tervvel felölelt terület környezeti állapota, a terv 
jelentősége és jellemzői, a tervezett tartalmaknak a 
mikro és makro környezetre gyakorolt hatásának 
jellemzői, valamint a környezetvédelemmel 
kapcsolatos egyéb kérdések és kritériumok, 
összhangban azokkal a kritériumokkal, amelyek 
alapján megállapíthatók a terv környezetre gyakorolt 
lehetséges jelentősebb hatásai, figyelembe véve a 
tervezett rendeltetést (közérdekű létesítmények, 
kisgazdaság, üzemi övezet), a környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdések és problémák 
figyelembevételével. 
A Stratégiai hatásfelmérés nem terjed ki a határon 
átnyúló környezeti hatások kivizsgálására. 

5. A stratégiai hatástanulmány felöleli a 
stratégiai környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 

12. szakaszában (SZK Hivatalos Közlönyének 
135/04 száma) megállapított kötelező elemeket. 
A stratégiai hatástanulmány kötelező elemei: 

1. alapvető kiindulási pontok; 
2. A stratégiai hatásfelmérés általános és 
sajátos céljai és az indikátorok kiválasztása; 
3. a lehetséges hatások felbecslése, a negatív 
hatások csökkentésére előlátott intézkedések 
leírásával; 
4. a stratégiai környezeti hatásvizsgálat 
kidolgozásához szükséges irányvonalak az 
alacsonyabb rendű tervekhez, és a projektum 
környezeti hatásának felméréséhez; 
5. program a környezet állapotának 
figyelemmel kíséréséhez a Terv 
megvalósítási folyamatában; 
6. a stratégiai hatástanulmány 
kidolgozásában használt módszerek és 
felmerülő nehézségek kimutatása; 
7. bemutatni a döntéshozatal módját és 
módszereket, amelyekkel a környezetvédelmi 
kérdéseket beiktatták a Tervbe, döntő okok 
leírása a Terv kiválasztásában, a megoldás 
változatok szemszögéből, és annak a 
bemutatása, hogy milyen módon kapcsolták 
be a környezetvédelmi kérdéseket a Tervbe 
és a Programba.  
8. következtetések, melyekre a stratégiai 
hatásvizsgálat során jutottak, a közvélemény 
számára is érthető módon bemutatva; 
9. a stratégiai hatásfelmérés szempontjából 
fontos egyéb adatok. 

A stratégiai hatásvizsgálat alapvető kiindulási pontjai 
keretében megállapítják a terv határvonalain belüli 
környezet összetevőinek jelenlegi állapotát és 
minőségét (levegő, a talaj az építési övezet területén, 
a zaj). 
Abban az esetben, ha nincsenek releváns adatok, a 
törvénnyel összhangban célméréseket fognak 
végezni. 

6. A stratégiai hatásvizsgálat elvégzése 
szempontjából jelentős dokumentumok a nemzetközi 
szerződések, konvenciók, törvényes és egyéb 
rendszabályok, melyek meghatározzák a tervvel 
felölelt tevékenységek és a környezetvédelem közötti 
kapcsolatot.  

7. A stratégiai hatásvizsgálatot Szabadka 
Község Városrendezési Intézete KV végzi, Szabadka, 
Szabadság tér 1.  

A stratégiai hatásvizsgálat végzője egy 
multidszciplináris szakértői csoportot hoz létre, a 
megfelelő meghatalmazásokkal és engedélyekkel 
rendelkező munkatársakkal, valamint szükség esetén 
más szakemberek és szervezetek bevonásával, akik a 
stratégiai hatásfelmérés elemeinek elemzéséhez 
szükséges képzettséggel rendelkeznek. 

A stratégiai hatástanulmány kidolgozásának 
határideje a Terv kidolgozásáról szóló rendelet 
hatályba lépésétől számított 45 nap. 
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8. A Terv elkészítésében illetékes szerv – 
Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának 
Építésügyi szolgálata, biztosítja az érdekelt szervek 
és szervezetek részvételét, melyeknek érdekében áll 
azoknak a döntéseknek a meghozatala, melyek a 
környezetvédelemre vonatkoznak, a stratégiai 
környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 18. 
szakaszával összhangban (SZK Hivatalos 
Közlönyének 135/04 száma). 

A terv környezeti hatásának stratégiai 
felmérésről szóló jelentés része annak a 
dokumentációnak, melyet a Tervhez mellékelünk, és 
amely közszemlére lesz bocsátva a tervjavaslattal 
együtt, a stratégiai környezeti hatásfelmérésről szóló 
törvény 19. szakaszával (SZK Hivatalos 
Közlönyének 135/04 száma) és az építésről és 
tervezésről szóló törvény 53. szakaszával (SZK 
Hivatalos Közlönyének 47/03 és 34/06 száma) 
összhangban.  

9. A környezeti stratégiai hatásfelmérésről 
szóló jelentéshez szükséges eszközöket Szabadka 
Város költségvetéséből biztosítjuk. 

10. Jelen határozat szerves egészét képezi a 
Terv kidolgozásáról szóló rendeletnek.  

11. A jelen határozat megjelenik Szabadka 
Város Hivatalos Lapjában.  

I n d o k o l á s  

A megrendelő, Szabadka Község 
szükségleteire és a Szabadka Község Építési 
Igazgatósága KV és a Szabadka Község 
Városrendezési Intézete Közvállalat között 
2008.10.08-án megkötött 27-198/08 számú szerződés 
alapján a Szabadka Község Városrendezési 
Intézetében kidolgozták a Palics HK területének a 
Vadász, a 41. Új utca és a Pálma utca, valamint 
Szabadka belterületének északkeleti határa közötti 
része részletes szabályozási tervének programját.  

A 11. szakasz 1. bekezdése alapján a 
határozatjavaslatot véleményezésre eljuttatták a 
Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának 
Kommunálisügyi, vállalkozási és környezetvédelmi 
szolgálatához, amely 2009.04.03-án kelt IV-10-501-
156/2009 számú okiratával pozitívan véleményezte a 
javasolt határozat tartalmát. 

A stratégiai környezeti hatásfelmérésről szóló 
törvény 9. szakaszának 1. bekezdése szerint a 
stratégiai környezeti hatásfelmérés kidolgozásáról 
szóló döntést a tervek és programok kidolgozására 
jogosult szerv hozza meg, a környezetvédelmi 
ügyekben illetékes szerv, és más érdekelt szervek és 
szervezetek előzetes véleményezésével. 

A felsoroltak alapján a Szabadka Város 
Közigazgatási Hivatalának Építésügyi szolgálata 
meghozta a rendelkező részben foglalt határozatot. 

 Zoran Ćopić okl. jogász s.k. 
 Szolgálatvezető 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény 46. 
szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 47/2003 és 34/2006 száma), a stratégiai 
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 2009.05.07-én megtartott 7. 
ülésén meghozta az alábbi 

 

RENDELETET  
Szabadkán a Peščara HK területén található 
Nišava utca szabályozását szolgáló részletes 

szabályozási terv kidolgozásáról  
 

1. szakasz 
A jelen rendelettel megkezdjük a Szabadkán 

a Peščara HK területén található Nišava utca 
szabályozását szolgáló részletes szabályozási terv (a 
továbbiakban: Terv) kidolgozását. 

 

2. szakasz 
A Terv kidolgozásának célja a közterületeknek 

az egyéb építési telkektől való elkülönítése a Nišava 
utca szabályozása érdekében. A Terv felöleli a 
Peščara HK területének egy részét, melynek 
rendeltetése a Szabadka – Palics 2020-ig terjedő 
általános terve (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
16/06, 17/06-jav. és 28/06 száma) szerint közepes 
sűrűségű lakóövezet. A Tervvel meghatározásra kerül 
a Nišava utca új szabályozási vonala, rangjának 
megfelelően – mint lakóutca, ami szükségessé teszi a 
meglévő szabályozási vonalakkal közvetlenül határos 
egyéb építési telkek határmódosítását. 

Ennek megfelelően, a részletes szabályozási 
tervvel tervbe lett véve: a meglévő utca szabályozási 
szélességének növelése az út, gyalogjárda és egyéb 
kommunális infrastruktúra elhelyezéséhez szükséges 
terület biztosítása céljából. 

 

3. szakasz 
A terv határaival felölelt telkek: 21599/3, 

21599/4, 21599/5, 21599/2, 21660/2, 21599/1, 
21603/9, 21598/12, 21603/8, 21598/11, 21598/9, 
21603/22, 21603/21, 21660/1, 21603/20, 21603/19, 
21598/7, 21603/18, 21603/17, 21598/6, 21598/14, 
21603/16, 21603/7, 21598/13, 21598/4, 21603/12, 
21603/6, 21603/3, 21601/22, 21596/1, 21594/2, 
21600/1. 

A Terv határvonalaival felölelt terület 
mértéke kb. 2 ha 12 ár és 77m2 . 

 

4. szakasz 
A jelen rendelet 1. szakaszában foglalt tervhez 

nem készül stratégiai környezeti hatásvizsgálat. 
 

5. szakasz 
A Tervet a Szabadka Község Városrendezési 

Intézete Közvállalat dolgozza ki. 
 



2009. május 07.                                               Szabadka Város Hivatalos Lapja                                            6. szám – 7. oldal 

6. szakasz 
A Terv kidolgozásának határideje a jelen 

rendelet hatályba lépésétől számított hat hónap. 
 

7. szakasz 
A Terv kidolgozásához szükséges 

pénzeszközöket Szabadka Város költségvetésében 
kell biztosítani, a 27-20/09 számú, 2009.02.09-én kelt 
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 Peščara HK területén található 

Nišava utca szabályozását szolgáló részletes 
szabályozási terv kidolgozására vonatkozó program, 
melyet a Szabadka Község Városrendezési Intézete 
Közvállalat dolgozott ki a 27-20/09 számú szerződés 
szerint és  

- A IV-02-353-32.2/2009 számú, 2009.04.03-
án kelt határozat arra vonatkozóan, hogy a Szabadkán 
a Peščara HK területén található Nišava utca 
szabályozását szolgáló részletes szabályozási tervhez 
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 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-12/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
Építésügyi szolgálat 
Iratszám: IV-02-353-32.2/2009 
Kelt: 2009.04.03-án 
24000 Szabadka 
Szabadság tér 1. 

 

A stratégiai környezeti hatásfelmérésről szóló 
törvény 9. szakaszának 3. bekezdése (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 135/2004 száma) alapján és a 
tervezésről és az építésről szóló törvény 46. 
szakaszával (az SZK Hivatalos Közlönyének 47/2003 
és 34/2006 száma) és a községi közigazgatásról szóló 
határozat 15. szakasza (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 5/2005, 16/2006, 20/2006-jav. és 6/2007 
száma) alapján és a Szabadka Város Közigazgatási 
Hivatala Kommunálisügyi, vállalkozási és 
környezetvédelmi szolgálatának 2009.04.01. kelt  IV-
10-501-149/2009 számú pozitív véleményezésével az 
Építésügyi szolgálat meghozza az alábbi 

HATÁROZATOT  
arra vonatkozóan, hogy a Szabadkán a Peščara 
Helyi Közösség területén található Nišava utca 
szabályozását szolgáló részletes szabályozási 
tervhez nem készül környezeti hatásvizsgálat 

 
1. A Szabadkán a Peščara Helyi Közösség 

területén található Nišava utca szabályozását szolgáló 
részletes szabályozási tervhez nem készül stratégiai 
környezeti hatásvizsgálat.  

 
2. A jelen határozat 1. pontjában szereplő Terv 

kidolgozásáról szóló rendelet azzal a programmal 
összhangban lesz elkészítve, melyet a Szabadka 
Község Városrendezési Intézete KV dolgozott ki a 
Szabadka Község Építési Igazgatósága Közvállalat 
27-20/09 számú szerződésben foglalt kérelme szerint, 
a tervezésről és építésről szóló törvény (a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 47/03 és 34/06 
száma) és a Szabadka-Palics 2020-ig terjedő 
általános terve (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
16/06, 17/06-jav. és 28/06 száma) alapján.  

 
3. A Terv felöleli a Peščara HK területének egy 

részét, melynek alapvető rendeltetése közepes 
sűrűségű lakóövezet kb. 2 ha 12 ár és 77m2 
összterületben. 

A terv határaival felölelt telkek: 21599/3, 
21599/4, 21599/5, 21599/2, 21660/2, 21599/1, 
21603/9, 21598/12, 21603/8, 21598/11, 21598/9, 
21603/22, 21603/21, 21660/1, 21603/20, 21603/19, 
21598/7, 21603/18, 21603/17, 21598/6, 21598/14, 
21603/16, 21603/7, 21598/13, 21598/4, 21603/12, 
21603/6, 21603/3, 21601/22, 21596/1, 21594/2, 
21600/1. 

 
4. A Terv kidolgozásának célja a 

közterületeknek az egyéb építési telkektől való 
elkülönítése a Nišava utca szabályozása érdekében, a 
Szabadka – Palics 2020-ig terjedő általános terve 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 16/06, 17/06-
jav. és 28/06 száma) szerint. 

A Nišava utca kiszélesítéséhez az egyéb építési 
telkek egy részét közterületté – utcává kell 
átminősíteni, hogy azon belül ki lehessen alakítani a 
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közlekedési felületeket (út és járda) és a kommunális 
szerelvényeket. A Szabadka – Palics 2020-ig terjedő 
általános terve szerint a nevezett utca lakóutcaként 
lett előirányozva. Az utca hossza 280,0 méter. 

 
5. Az Építésügyi szolgálat, figyelembe véve a 

jelen határozat 3. és 4. pontjában szereplő adatokat, 
megállapította, hogy a Terv nem képez keretet olyan 
jövőbeni fejlesztési projektek jóváhagyására, 
melyeket a környezeti hatásfelmérést szabályozó 
előírások irányoznak elő, és a stratégiai környezeti 
hatásfelmérésről szóló törvény 5. szakaszának 1. 
bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004 
száma) értelmében mentesül a stratégiai környezeti 
hatásfelmérés kötelezettsége alól. 

 
6. A jelen határozat megjelenik Szabadka 

Város Hivatalos Lapjában. 

I n d o k o l á s  

A Szabadka Község Építési Igazgatósága KV 
kérelmére a Szabadkán a Peščara HK területén 
található Nišava utca szabályozását szolgáló részletes 
szabályozási terv kidolgozására vonatkozó 
programot. 

A stratégiai környezeti hatásfelmérésről szóló 
törvény 11. szakaszának 1. bekezdése alapján a 
határozatjavaslatot véleményezésre eljuttatták a 
Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának 
Kommunálisügyi, vállalkozási és környezetvédelmi 
szolgálatához, amely 2009.04.01. kelt IV-10-501-
149/2009 számú okiratával pozitívan véleményezte a 
javasolt határozat tartalmát. 

A stratégiai környezeti hatásfelmérésről szóló 
törvény 9. szakaszának 1. bekezdése szerint a 
stratégiai környezeti hatásfelmérés kidolgozásáról 
szóló döntést a tervek és programok kidolgozására 
jogosult szerv hozza meg, a környezetvédelmi 
ügyekben illetékes szerv, és más érdekelt szervek és 
szervezetek előzetes véleményezésével. 

A felsoroltak alapján a Szabadka Város 
Közigazgatási Hivatalának Építésügyi szolgálata 
meghozta a rendelkező részben foglalt határozatot. 

A határozat a Terv kidolgozására vonatkozó 
rendelet alkotórészét képezi és megjelenik Szabadka 
Város Hivatalos Lapjában. 

 
Zoran Ćopić okl. jogász s.k. 
Szolgálatvezető 

 
Az önkormányzati törvény 14. szakasza (az 

SZK Hivatalos Közlönyének 129/07 száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 8. szakasz 4. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 
27/08 – jav. száma) alapján Szabadka Város 
Képviselő-testülete a 2009.05.07-én megtartott 7. 
ülésén meghozta az alábbi 
 

RENDELETET 
a díszpolgári cím, a PRO URBE díj és a dr. 

Bodrogvári Ferenc díj alapításáról szóló határozat 
módosításáról és kiegészítéséről 

 
1. szakasz 

A díszpolgári cím, a PRO URBE díj és a dr. 
Bodrogvári Ferenc díj alapításáról szóló határozat 1. 
szakaszában (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
39/01 és 23/07 száma) a „Szabadka község” szavakat 
a „Szabadka Város” szavakra kell cserélni. 

 
2. szakasz 

A 2. szakasz 1. bekezdésében a „Szabadka 
község” szavakat a „Szabadka Város (a 
továbbiakban: Város)” szavakra kell cserélni.  

 
3. szakasz 

A 3. szakasz 1. bekezdésében a „Szabadka 
Község Képviselő-testülete” szavakat a „Szabadka 
Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: városi 
képviselő-testület)” szavakra kell cserélni. 
 A 2. bekezdés a következőkre módosul:  
 „A címet és díjat a városi képviselő-
testületnek a Város napja – szeptember 1-je 
alkalmából tartott ünnepi ülésén osztják ki.” 
A 2. bekezdés után a következő 3. bekezdést kell 
beírni:  
 „A dr. Bodrogvári Ferenc díjat a városi 
képviselő-testület elnöke osztja ki június 22-én, dr. 
Bodrogvári  Ferenc születésének évfordulóján.”  

 
4. szakasz 

A 4. szakasz 1. bekezdésében a „Szabadka 
Község Képviselő-testülete” szavakat a „városi 
képviselő-testület” szavakra kell cserélni. 

A 3. bekezdésben a „Szabadka község” 
szavak helyett a „Város” szót kell beírni, a 
„Szabadka Község Képviselő-testülete” szavakat 
pedig a „városi képviselő-testület” szavakra kell 
cserélni. 
 

5. szakasz 
Az 5. szakasz 4. bekezdésében a „községi 

képviselő-testület” illetve az 5., 7. és 8. bekezdésben 
a „Szabadka Község Képviselő-testülete” szavakat a 
„városi képviselő-testület” szavakra kell cserélni. 

 
6. szakasz 

A 8. szakasz 2. bekezdésében a „Szabadka 
Község Képviselő-testülete” szavakat a „városi 
képviselő-testület” szavakra kell cserélni. 

A 3. bekezdésben a „Község” szót a „Város” 
szóra, a „Szabadka község” szavakat pedig a 
„Szabadka Város” szavakra kell cserélni. 

A 4. bekezdés 3. és 4. fordulatában a 
„Szabadka Község Képviselő-testülete” szavakat a 
„városi képviselő-testület” szavakra kell cserélni. 
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7. szakasz 
A 9. szakasz 2. bekezdésében a „Szabadka 

Község” szavakat a „Város” szóra kell cserélni. 
 

8. szakasz 
A 10. szakasz 1. és 2. bekezdésében a 

„város” szót után az „és község” szavakat törölni 
kell. 
 

9. szakasz 
A 11. szakasz 2. bekezdésében a „Szabadka 

Község Képviselő-testülete” szavakat a „városi 
képviselő-testület” szavakra kell cserélni. 

A 3. bekezdésben a „Község” szót a „Város” 
szóra kell cserélni. 

A 4. bekezdés 3. és 4. fordulatában a 
„Szabadka Község Képviselő-testülete” szavakat a 
„városi képviselő-testület” szavakra kell cserélni. 

 
10. szakasz 

A 12. szakasz 2. bekezdésében a „Szabadka 
Község” szavakat a „Város” szóra kell cserélni. 
 

11. szakasz 
 A 12a szakaszban a „tudomány” szót törölni 
kell. 
 

12. szakasz 
A 12b szakasz 2. bekezdésében és az 5. 

bekezdés 3. és 4. fordulatában a „Szabadka Község 
Képviselő-testülete” szavakat a „városi képviselő-
testület” szavakra kell cserélni. 

 
13. szakasz 

A 13. szakasz 1. bekezdésében a „Szabadkai 
Községi Közigazgatás” szavakat a „Szabadka Város 
Közigazgatási Hivatala” szavakra kell cserélni. 

A 3. bekezdésben a „községi közigazgatás” 
szavak helyett a „Városi közigazgatási hivatal” 
szavakat kell beírni. 

 

14. szakasz 
A 14. szakaszban a „Szabadka Község 

Képviselő-testülete” szavakat a „városi képviselő-
testület” szavakra kell cserélni. 

 
15. szakasz 

A 16. szakasz 2. bekezdésében a „Szabadka 
Község Képviselő-testülete” szavakat a „városi 
képviselő-testület” szavakra kell cserélni. 

 
16. szakasz 

 A 17. szakaszban a „községi közigazgatás” 
szavak helyett a „Városi közigazgatási hivatal” 
szavakat kell beírni. 

 

17. szakasz 
A 18. szakaszban a „Szabadka Község 

Képviselő-testülete” szavakat a „városi képviselő-
testület” szavakra kell cserélni. 

18. szakasz 
A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos 

Lapjában való közzétételt követő nyolcadik napon 
lép hatályba. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-13/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 
 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 4. 
szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05-ijav. és 
123/07-más törv. száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 
27/08-jav. száma) alapján Szabadka Város 
Képviselő-testülete a 2009.05.07-én megtartott 7. 
ülésén meghozta az alábbi 

 
RENDELETET  

a Szabadka Község Városrendezési Intézete 
Közvállalat alapításáról szóló határozat 

módosításáról és kiegészítéséről 
 

1. szakasz 
A Szabadka Község Városrendezési Intézete 

Közvállalat alapításáról szóló határozat (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 14/05 száma) 
elnevezésében a ”Szabadka Község” szavakat a 
„Szabadka Város” szavakra kell cserélni. 

 
2. szakasz 

Az 1. szakaszban a ”Szabadka Község” 
szavakat a „Szabadka Város” szavakra kell cserélni.  

Az 1. bekezdés után a következő 2. 
bekezdést kell beírni: 

„Az Intézet alapítója a Város, melynek 
nevében az alapítói jogokat Szabadka Város 
Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-
testület), Szabadka, Szabadság tér 1. gyakorolja.” 
 

3. szakasz 
A 2. szakaszban a „község” szót a „Város” 

szóra kell cserélni. 
 

4. szakasz 
A 3. szakasz a következőkre módosul: 
„Az Intézet a Szabadka Község 

Városrendezési és Építési Intézete Közvállalat jogi 
helyzetének megváltozásából, illetve a Szabadka 
Község Városrendezési és Építési Intézete 
Közvállalat szétválásából, és két új közvállalat 
alapításából eredően alakul olyan módon, hogy az 
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Intézet az újonnan alapított közvállalatok egyike 
lesz.” 

5. szakasz 
A 4. szakasz 1. bekezdésében az „Општине 

Суботица” szavakat a „Града Суботице”, az 
„Općine Subotica” szavakat a „Grada Subotice” a 
„Község” szót pedig a „Város” szóra kell cserélni. 

 

6. szakasz 
 Az 5. szakasz 1. bekezdés 2. fordulatában a 
„község” szót a „Város” szóra kell cserélni. 
 A 2. bekezdés 1, 2, 4, 5. és 6. fordulatában a 
„község” illetve „Község” szó helyett a „Város” szót 
kell beírni. 
 A 3. bekezdésben a „Szabadka Község” 
szavakat a „Szabadka Város” szavakra kell cserélni, a 
„község” szót pedig törölni kell. 
  

7. szakasz 
A 7. szakasz 1. és 2. bekezdésében a 

„Szabadka Község” szavakat a „Szabadka Város” 
szavakra kell cserélni. 

A 2. bekezdésben a „község polgármestere” 
szavak helyett a „polgármester” szót kell beírni. 
 

8. szakasz 
 A 10. szakaszban a 2. bekezdés után a 
következő 3. bekezdést kell beírni: 

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

9. szakasz 
A 11. szakasz 1. bekezdésében a „Szabadka 

Község” szavakat az „a Szabadka Város” szavakra 
kell cserélni.  

10. szakasz 
A 13. szakasz 2. bekezdésében a „község” 

szót törölni kell. 
11. szakasz 

A 14. szakasz 1. bekezdése a következőkre 
módosul:  
 „Az igazgatóbizottság elnökből, 
elnökhelyettesből és öt tagból áll, kiket a képviselő-
testület nevez ki és ment fel”. 
  A 4. bekezdést törölni kell. 

 

12. szakasz 
A 15. szakasz a következőkre módosul:  
„Az igazgatóbizottság, a törvénnyel 

összhangban: 
1) meghatározza az üzleti politikát;  
2) meghozza a hosszú távú és rövid távú 

működési és fejlesztési terveket, 
valamint az éves gazdálkodási tervet;  

3) meghozza az alapszabályt;   
4) dönt az alaptőke csökkentéséről és 

növeléséről;  
5) dönt a leányvállalatok alapítása 

ügyében;  

6) elfogadja a vállalat gazdálkodásáról 
szóló beszámolókat és az éves 
elszámolást;  

7) dönt a nyereség elosztásáról;  
8) meghozza a beruházási terveket és a 

beruházások programjait és 
kritériumait;  

9) dönt a részvények kiadásának, 
eladásának és vásárlásának ügyében, 
az Intézetben való részesedés 
eladásáról vagy más vállalatban illetve 
gazdasági társaságban való részesedés 
vásárlásáról;  

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

11) meghatározza a díjszabást (dönt az 
árakról);  

12) dönt az Intézet nagyobb értékű 
vagyona feletti rendelkezést 
(beszerzést és elidegenítést) illetően;  

13) dönt a tőkeberuházásról;  
14) dönt a státusbeli változásokat illetően:  
15) meghozza az állami tulajdonú tőke 

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

16) dönt az Intézet üzleti nevének, 
székhelyének és tevékenységének 
változtatásáról; 

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

18) javaslatot tesz a képviselő-testület előtt 
a Közvállalat igazgatójának 
kinevezésére;  

19) meghozza a működésére vonatkozó 
ügyrendi szabályzatot; 

20) ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel 
és az Intézet alapszabályával előírt 
egyéb feladatokat is.” 

 

13. szakasz 
A 16. szakasz a következőkre módosul: 
„A közérdek védelme érdekében az 

alábbiakhoz szükséges a községi képviselő-testület 
jóváhagyása: 

1. az Intézet alapszabálya, annak 
módosításai és kiegészítései; 

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

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

4. a szolgáltatásnyújtás általános 
feltételeiről szóló okirat; 

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

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

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

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

döntés a működési körébe tartozó 
tevékenységek ellátására; 

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

tevékenységek ellátását szabályozó 
törvénnyel összhangban. 

A díjszabást (az árakról szóló döntést) a 
Városi tanács hagyja jóvá.” 

14. szakasz 
A 17. szakasz a következőkre módosul: 
„Az Intézet igazgatója: 
1) képviseli az Intézetet;  
2) megszervezi és irányítja a 

munkafolyamatot, irányítja az Intézet 
működését;  

3) felel az Intézet működésének 
törvényességéért;  

4) javaslatot tesz a működési és fejlesztési 
tervekre és intézkedéseket foganatosít 
azok végrehajtására;  

5) benyújtja a pénzügyi jelentéseket, 
gazdálkodásról szóló beszámolókat és 
éves elszámolást;  

6) végrehajtja az igazgatóbizottság 
döntéseit;  

7) meghozza a szervezeti és működési 
szabályzatot;  

8) javasolja az igazgatóbizottság előtt a 
hatáskörébe tartozó határozatok és egyéb 
okiratok meghozatalát; 

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

10) dönt az alkalmazottak egyes jogait, 
kötelezettségeit és felelősségeit illetően, 
a törvénnyel és a kollektív szerződéssel 
összhangban; 

11) ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel és 
az Intézet alapszabályával előírt egyéb 
feladatokat is.” 

 

15. szakasz 
A 17. szakasz után a következő 17a szakaszt 

kell beírni: 
«17a szakasz 

Az igazgató, hatáskörének keretében írásban 
felhatalmazhat más személyt is az Intézet 
képviseletére.  

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

 
16. szakasz 

A 18. szakasz a következőkre módosul: 
„A felügyelő bizottság az Intézet felügyeleti 

szerve. 
A felügyelő bizottság elnökből és két tagból 

áll, kik közül az egyik tagot az alkalmazottak közül 
kell jelölni, az Intézet alapszabályában előírt módon.” 

 
17. szakasz 

A 19. szakasz a következőkre módosul: 
„A felügyelő bizottság a törvénnyel 

összhangban: 
- felügyeletet gyakorol az Intézet 

működése felett; 
- átvizsgálja az éves jelentést, az éves 

elszámolást és a nyereség 
elosztásának javaslatát. 

 A felügyelő bizottság évente legalább 
egyszer jelentést tesz a képviselő-testület előtt az 
elvégzett felügyeletről. A jelen szakasz 2. 
bekezdésében foglalt jelentést a felügyelő bizottság 
egyidejűleg az igazgatóbizottsághoz is eljuttatja.” 
 

18. szakasz 
A 20. szakasz után a következő VII/A 

fejezetet, 20a és 20b szakaszokat, VII/B fejezetet és 
20c szakaszt, valamint a VII/C fejezetet és 20d 
szakaszt kell beírni: 

“VII/A VAGYON BESZERZÉSE ÉS 
ELIDEGENÍTÉSE 
 

20a szakasz 
Azokat az építményeket és egyéb 

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

20b szakasz 
A közhasznú tevékenység ellátását 

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

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

VII/B NYERESÉGELOSZTÁS 
 

20c szakasz 
Az Intézet nyereségét a törvénnyel, az Intézet 

alapszabályával és működési tervével összhangban 
kell meghatározni és felosztani. 
 A nyereség felosztásáról az igazgatóbizottság 
hoz döntést, a képviselő-testület jóváhagyásával.  
 
 VII/C KÖRNYEZETVÉDELEM, 
KÉPVISELET  
 

20d szakasz 
Az Intézet tevékenysége végzése közben 

köteles biztosítani a környezetvédelemhez és 
környezetfejlesztéshez szükséges feltételeket, 
valamint megelőzni a környezetet károsító hatások 
okait és elhárítani azok következményeit. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt 
feltételek biztosításának módját az Intézet az általa 
végzett tevékenység környezeti hatásától függően 
határozza meg.” 
 

19. szakasz 
A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos 

Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon 
lép hatályba. 

A jelen rendelet hatályba lépését követően el 
kell készíteni a Szabadka Község Városrendezési 
Intézete Közvállalat alapításáról szóló határozat 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-14/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 4. 
szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05-ijav. és 
123/07-más törv. száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 
27/08-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta az 
alábbi 

 

RENDELETET  
a Szabadka Község Építési Igazgatósága 
Közvállalat alapításáról szóló határozat 

módosításáról és kiegészítéséről 
 

1. szakasz 
A Szabadka Község Építési Igazgatósága 

Közvállalat alapításáról szóló határozat (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 14/05 száma) 
elnevezésében a ”Szabadka Község” szavakat a 
„Szabadka Város” szavakra kell cserélni. 

 
2. szakasz 

Az 1. szakasz 1. bekezdésében a ”Szabadka 
Község” szavakat a „Szabadka Város” szavakra kell 
cserélni, a 4. fordulatban pedig a „Szabadka Község” 
szavak helyett a „Szabadka Város (a továbbiakban: 
Város).” szavakat kell beírni. 

Az 1. bekezdés után a következő 2. 
bekezdést kell beírni: 

„Az Igazgatóság alapítója a Város, melynek 
nevében az alapítói jogokat Szabadka Város 
Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-
testület), Szabadka, Szabadság tér 1. gyakorolja.” 

 
3. szakasz 

A 2. szakaszban a „bekezdés” szót a 
„szakasz” szóra, a „község” szót pedig a „Város” 
szóra kell cserélni. 
 

4. szakasz 
A 3. szakasz a következőkre módosul: 
„Az Igazgatóság a Szabadka Község 

Városrendezési és Építési Intézete Közvállalat jogi 
helyzetének megváltozásából, illetve a Szabadka 
Község Városrendezési és Építési Intézete 
Közvállalat szétválásából, és két új közvállalat 
alapításából eredően alakul olyan módon, hogy az 
Igazgatóság az újonnan alapított közvállalatok egyike 
lesz.” 

5. szakasz 
A 4. szakaszban a „Општине Суботица” 

szavakat a „Града Суботице”, az „Općine Subotica” 
szavakat a „Grada Subotice” a „Község” szót pedig a 
„Város” szóra kell cserélni. 
 

6. szakasz 
 Az 5. szakasz 1. bekezdés 4. fordulatában a 
„Szabadka község” szavakat a „Város” szóra kell 
cserélni. 
 A 3. bekezdés 2. és 4. fordulatában a 
„község” szó helyett a „Város” szót kell beírni. 
 A 4. bekezdésben a „Szabadka Község” 
szavakat a „Város” szóra kell cserélni a megfelelő 
ragozásban. 
 Az 5. bekezdésben a „Szabadka Község” 
szavakat a „Város” szóra kell cserélni, a „község” 
szót pedig törölni kell. 
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 A 6. bekezdésben a „község” szót a „Város” 
szóra kell cserélni. 
 A 7. bekezdésben a „község” szót törölni 
kell. 

 

7. szakasz 
 A 10. szakaszban a 2. bekezdés után a 
következő 3. bekezdést kell beírni: 

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

 
8. szakasz 

 A 11. szakasz 1. és 2. bekezdésében a 
„Szabadka Község” szavakat az „a Város” szavakra 
kell cserélni. 
 A 3. bekezdés 5. fordulatában a „község” 
helyett a „Város” szót kell beírni. 

 
9. szakasz 

 A 13. szakasz 2. bekezdésében a „község” 
szót törölni kell. 

 
10. szakasz 

 A 14. szakasz 1. bekezdése a következőkre 
módosul:  
 „Az igazgatóbizottság elnökből, 
elnökhelyettesből és öt tagból áll, kiket a képviselő-
testület nevez ki és ment fel”. 
  A 4. bekezdést törölni kell. 

 
11. szakasz 

A 15. szakasz a következőkre módosul:  
„Az igazgatóbizottság, a törvénnyel 

összhangban: 
1) meghatározza az üzleti politikát;  
2) meghozza a hosszú távú és rövid távú 

működési és fejlesztési terveket, valamint 
az éves gazdálkodási tervet;  

3) meghozza az alapszabályt;   
4) dönt az alaptőke csökkentéséről és 

növeléséről;  
5) dönt a leányvállalatok alapítása ügyében;  
6) elfogadja a vállalat gazdálkodásáról szóló 

beszámolókat és az éves elszámolást;  
7) dönt a nyereség elosztásáról;  
8) meghozza a beruházási terveket és a 

beruházások programjait és kritériumait;  
9) dönt a részvények kiadásának, eladásának 

és vásárlásának ügyében, a közvállalatban 
való részesedés eladásáról vagy más 
vállalatban illetve gazdasági társaságban 
való részesedés vásárlásáról;  

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

11) meghatározza a díjszabást (dönt az 
árakról);  

12) dönt az Igazgatóság nagyobb értékű 
vagyona feletti rendelkezést (beszerzést és 
elidegenítést) illetően;  

13) dönt a tőkeberuházásról;  
14) dönt a státusbeli változásokat illetően:  
15) meghozza az állami tulajdonú tőke 

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

16) dönt az Igazgatóság üzleti nevének, 
székhelyének és tevékenységének 
változtatásáról; 

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

18) javaslatot tesz a képviselő-testület előtt a 
Közvállalat igazgatójának kinevezésére;  

19) meghozza a működésére vonatkozó 
ügyrendi szabályzatot; 

20) ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel és 
az Igazgatóság alapszabályával előírt egyéb 
feladatokat is.” 

 
12. szakasz 

A 16. szakasz a következőkre módosul: 
„A közérdek védelme érdekében az 

alábbiakhoz szükséges a községi képviselő-testület 
jóváhagyása: 

1. az Igazgatóság alapszabálya, annak 
módosításai és kiegészítései; 

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

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

4. a szolgáltatásnyújtás általános 
feltételeiről szóló okirat; 

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

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

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

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

döntés a működési körébe tartozó 
tevékenységek ellátására; 
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11. a nyereség elosztásáról szóló határozat; 
12. egyéb döntések, a közérdekű 

tevékenységek ellátását szabályozó 
törvénnyel összhangban. 

A díjszabást (az árakról szóló döntést) a 
Városi tanács hagyja jóvá.” 

 
13. szakasz 

A 17. szakasz a következőkre módosul: 
„Az Igazgatóság igazgatója: 

1) képviseli az Igazgatóságot;  
2) megszervezi és irányítja a 

munkafolyamatot, irányítja az Igazgatóság 
működését;  

3) felel az Igazgatóság működésének 
törvényességéért;  

4) javaslatot tesz a működési és fejlesztési 
tervekre és intézkedéseket foganatosít azok 
végrehajtására;  

5) benyújtja a pénzügyi jelentéseket, 
gazdálkodásról szóló beszámolókat és éves 
elszámolást;  

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

szabályzatot;  
8) javasolja az igazgatóbizottság előtt a 

hatáskörébe tartozó határozatok és egyéb 
okiratok meghozatalát; 

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

10) dönt az alkalmazottak egyes jogait, 
kötelezettségeit és felelősségeit illetően, a 
törvénnyel és a kollektív szerződéssel 
összhangban; 

11) ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel és az 
Igazgatóság alapszabályával előírt egyéb 
feladatokat is.” 

 
14. szakasz 

A 17. szakasz után a következő 17a szakaszt 
kell beírni: 

«17a szakasz 
Az igazgató, hatáskörének keretében írásban 

felhatalmazhat más személyt is az Igazgatóság 
képviseletére.  

Az igazgató az Igazgatóbizottság 
jóváhagyásával és a törvénnyel összhangban adhat 
vagy visszavonhat cégjegyzésre jogosító 
meghatalmazást.» 

 
15. szakasz 

A 18. szakasz a következőkre módosul: 
„A felügyelő bizottság a Közvállalat 

felügyeleti szerve. 
A Közvállalat felügyelő bizottsága elnökből 

és két tagból áll, kik közül az egyik tagot az 
alkalmazottak közül kell jelölni, az Igazgatóság 
alapszabályában előírt módon.” 

  

16. szakasz 
A 19. szakasz a következőkre módosul: 

„A felügyelő bizottság a törvénnyel 
összhangban: 

- felügyeletet gyakorol a Közvállalat 
működése felett; 

- átvizsgálja az éves jelentést, az éves 
elszámolást és a nyereség 
elosztásának javaslatát. 

 A felügyelő bizottság évente 
legalább egyszer jelentést tesz a képviselő-
testület előtt az elvégzett felügyeletről. A jelen 
szakasz 2. bekezdésében foglalt jelentést a 
felügyelő bizottság egyidejűleg az 
igazgatóbizottsághoz is eljuttatja.”  
 

17. szakasz 
A 20. szakasz után a következő VII/A 

fejezetet, 20a és 20b szakaszokat, VII/B fejezetet és 
20c szakaszt, valamint a VII/C fejezetet és 20d 
szakaszt kell beírni: 

“VII/A VAGYON BESZERZÉSE ÉS 
ELIDEGENÍTÉSE 

20a szakasz 
Azokat az építményeket és egyéb 

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

 
20b szakasz 

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

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

VII/B NYERESÉGELOSZTÁS 
 

20c szakasz 
Az Igazgatóság nyereségét a törvénnyel, az 

Igazgatóság alapszabályával és működési tervével 
összhangban kell meghatározni és felosztani. 
 A nyereség felosztásáról az igazgatóbizottság 
hoz döntést, a képviselő-testület jóváhagyásával.  
 
 VII/C KÖRNYEZETVÉDELEM, 
KÉPVISELET  
 

20d szakasz 
Az Igazgatóság tevékenysége végzése 

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

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt 
feltételek biztosításának módját az Igazgatóság az 
általa végzett tevékenység környezeti hatásától 
függően határozza meg.” 

 
18. szakasz 

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

A jelen rendelet hatályba lépését követően el 
kell készíteni a Szabadka Község Építési 
Igazgatósága alapításáról szóló határozat egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-15/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 4. 
szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05-ijav. és 
123/07-más törv. száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 
27/08-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta az 
alábbi 

 
RENDELETET  

a Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási 
Kommunális Közvállalat megszervezéséről szóló 

határozat módosításáról és kiegészítéséről 
 

1. szakasz 
 A Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási 
Kommunális Közvállalat megszervezéséről szóló 
határozat (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
21/98, 4/99, 5/2000, 38/01, 21/02, 16/03, 45a/03 és 
63/03 száma) elnevezésében a „megszervezéséről” 
szót az „alapításáról” szóra kell cserélni. 

 

2. szakasz 
 A határozat 1. szakasza a következőkre 
módosul: 

„A Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási 
Kommunális Közvállalat (a továbbiakban: 
Közvállalat) közhasznú tevékenység Szabadka Város 

(a továbbiakban: Város) területén való ellátására 
alakult. 

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

3. szakasz 
 A 2. szakaszban a „Cégnév” szót a 
„Közvállalat üzleti neve” szavakra kell cserélni. 
 

4. szakasz 
 A 3. szakaszban a „Vállalat” szót a 
„Közvállalat” szóra kell cserélni. 
 

5. szakasz 
 A 4. szakasz 1. bekezdésében a „Vállalat” 
szót a „Közvállalat” szóra kell cserélni. 
 Az 1. bekezdésben az: 

„50200 Gépjárművek általános karbantartása 
és javítása  
- külkereskedelem folytatása a bejegyzett 
tevékenység keretében  
- kóbor kutyák és macskák befogása és 
megsemmisítése, 
- állati tetemek begyűjtése utakról és 
közterületekről” 
kód és osztályozás után a következőket kell 

beírni: 
„01121 Zöldség, virág, kertészeti termék 

termelése 
45110   Épületbontás, földmunka 
45320   Szigetelés 
45410   Vakolás 
45420   Épületasztalos-szerkezet szerelése 
45430   Padló-, falburkolás 
45440   Festés, üvegezés”. 

 A 2. bekezdésben a „Vállalat” szót a 
„Közvállalat” szóra kell cserélni. 
 A 2. bekezdés után az „5. szakasz” számot és 
szót kell beírni. 
 Az eddigi 4. szakasz 3. bekezdésében, 
amelyből 5. szakasz lesz a „Szabadkai Köztisztasági 
és Parkosítási Kommunális Közvállalat” szavakat a 
„Közvállalat” szóra kell cserélni, az 5. pontban pedig 
a „község” szó helyett a „Város” szót kell beírni. 

 

6. szakasz 
 A 6. szakasz 1-3. bekezdésében a „Vállalat” 
szót a „Közvállalat” szóra kell cserélni a megfelelő 
ragozásban.  

 

7. szakasz 
A 7. szakaszt törölni kell. 

 
8. szakasz 

 A 8. szakaszban a „Vállalat” szót a 
„Közvállalat” szóra kell cserélni. 
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9. szakasz 
A 9. szakasz a következőkre módosul: 
„Az igazgatóbizottság a Közvállalat irányító 

szerve. 
Az igazgatóbizottság elnökből, 

elnökhelyettesből és öt tagból áll, kiket a képviselő-
testület nevez ki és ment fel. 

Az igazgatóbizottság két tagját a Közvállalat 
alkalmazottai közül kell kinevezni. 

Az alkalmazottak képviselőit a Közvállalat 
alapszabályában előírt módon kell jelölni. 

Az igazgatóbizottság tagjainak mandátuma 
négy évre szól.” 
 

10. szakasz 
A 10. szakasz a következőkre módosul:  
„Az igazgatóbizottság, a törvénnyel 

összhangban: 
1) meghatározza az üzleti politikát;  
2) meghozza a hosszú távú és rövid távú 

működési és fejlesztési terveket, valamint az 
éves gazdálkodási tervet;  

3) meghozza az alapszabályt;   
4) dönt az alaptőke csökkentéséről és 

növeléséről;  
5) dönt a leányvállalatok alapítása ügyében;  
6) elfogadja a vállalat gazdálkodásáról szóló 

beszámolókat és az éves elszámolást;  
7) dönt a nyereség elosztásáról;  
8) meghozza a beruházási terveket és a 

beruházások programjait és kritériumait;  
9) dönt a részvények kiadásának, eladásának és 

vásárlásának ügyében, a közvállalatban való 
részesedés eladásáról vagy más vállalatban 
illetve gazdasági társaságban való részesedés 
vásárlásáról;  

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

11) meghatározza a díjszabást (dönt az árakról);  
12) dönt a Közvállalat nagyobb értékű vagyona 

feletti rendelkezést (beszerzést és 
elidegenítést) illetően;  

13) dönt a tőkeberuházásról;  
14) dönt a státusbeli változásokat illetően:  
15) meghozza az állami tulajdonú tőke 

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

16) dönt a Közvállalat üzleti nevének, 
székhelyének és tevékenységének 
változtatásáról; 

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

18) javaslatot tesz a képviselő-testület előtt a 
Közvállalat igazgatójának kinevezésére;  

19) meghozza a működésére vonatkozó ügyrendi 
szabályzatot; 

20) ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel és a 
Közvállalat alapszabályával előírt egyéb 
feladatokat is.” 

 
11. szakasz 

 A 11. szakasz a következőkre módosul: 
 „A felügyelő bizottság a Közvállalat 
felügyeleti szerve. 

A Közvállalat felügyelő bizottsága elnökből 
és két tagból áll, kiket a képviselő-testület nevez ki és 
ment fel. 
 A felügyelő bizottság egyik tagját a 
Közvállalat alkalmazottai közül kell kinevezni. 
 Az alkalmazottak képviselőjét a Közvállalat 
alapszabályában előírt módon kell jelölni. 

A felügyelő bizottság tagjainak mandátuma 
négy évre szól.” 

12. szakasz 
 A 11. szakasz után a következő 11a és 11b 

szakaszokat kell beírni: 
 

“11a szakasz 
 „A felügyelő bizottság a törvénnyel 
összhangban: 

- felügyeletet gyakorol a Közvállalat 
működése felett; 

- átvizsgálja az éves jelentést, az éves 
elszámolást és a nyereség 
elosztásának javaslatát. 

 A felügyelő bizottság évente legalább 
egyszer jelentést tesz a képviselő-testület előtt az 
elvégzett felügyeletről. A jelen szakasz 2. 
bekezdésében foglalt jelentést a felügyelő 
bizottság egyidejűleg az igazgatóbizottsághoz is 
eljuttatja.”  

 

11b szakasz 
 Az igazgató a Közvállalat ügyvezető szerve. 
 A Közvállalat igazgatóját a képviselő-testület 
nevezi ki és menti fel. 

Az igazgatót négy évre nevezik ki, és 
mandátuma leteltével újra kinevezhető. 
 A képviselő-testület a Közvállalat 
igazgatójának kinevezéséig kinevezhet megbízott 
igazgatót is.” 

 
13. szakasz 

 A 12. szakasz a következőkre módosul: 
 „A Közvállalat igazgatója: 

1) képviseli a Közvállalatot;  
2) megszervezi és irányítja a munkafolyamatot, 

irányítja a Közvállalat működését;  
3) felel a Közvállalat működésének 

törvényességéért;  
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4) javaslatot tesz a működési és fejlesztési 
tervekre és intézkedéseket foganatosít azok 
végrehajtására;  

5) benyújtja a pénzügyi jelentéseket, 
gazdálkodásról szóló beszámolókat és éves 
elszámolást;  

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

szabályzatot;  
8) javasolja az igazgatóbizottság előtt a 

hatáskörébe tartozó határozatok és egyéb 
okiratok meghozatalát; 

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

10) dönt az alkalmazottak egyes jogait, 
kötelezettségeit és felelősségeit illetően, a 
törvénnyel és a kollektív szerződéssel 
összhangban; 

11) ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel és a 
Közvállalat alapszabályával előírt egyéb 
feladatokat is.” 

 

14. szakasz 
 A 12. szakasz után a következő 12a szakaszt 
kell beírni: 

„12a szakasz 
Az igazgató, hatáskörének keretében írásban 

felhatalmazhat más személyt is a Közvállalat 
képviseletére.  

Az igazgató az Igazgatóbizottság 
jóváhagyásával és a törvénnyel összhangban adhat 
vagy visszavonhat cégjegyzésre jogosító 
meghatalmazást.”  

 
15. szakasz 

 A 13. szakasz a következőkre módosul: 
 „A közérdek védelme érdekében az 
alábbiakhoz szükséges a községi képviselő-testület 
jóváhagyása: 

1. a Közvállalat alapszabálya, annak 
módosításai és kiegészítései 

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

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

4. az ellátás és szolgáltatásnyújtás általános 
feltételeiről szóló okirat 

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

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

8. a hosszú távú és középtávú működési és 
fejlesztési tervek 

9. az éves működési terv 
10. leányvállalat alapítására vonatkozó 

döntés a működési körébe tartozó 
tevékenységek ellátására 

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

tevékenységek ellátását szabályozó 
törvénnyel összhangban. 

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

16. szakasz 
 A 15. szakasz a következőkre módosul: 
 “A Közvállalat kommunális tevékenység 
folyatása során végzett munkájának törvényessége 
felett a városi közigazgatási hivatal kommunális 
ügyekben illetékes szolgálata gyakorol felügyeletet.” 

 
17. szakasz 

A 16. szakaszban a „Vállalat” szót a 
„Közvállalat” szóra kell cserélni. 

A 2. bekezdés után a következő 3. bekezdést 
kell beírni: 

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

 
18. szakasz 

A 16. szakasz után a következő 16a, 16b, 16c 
és 16d szakaszokat kell beírni: 

“16a szakasz 
Azokat az építményeket és egyéb 

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

 
16b szakasz 

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

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

 

16c szakasz 
A Közvállalat nyereségét a törvénnyel, a 

Közvállalat alapszabályával és a Közvállalat 
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működési tervével összhangban kell meghatározni és 
felosztani. 
 A nyereség felosztásáról az igazgatóbizottság 
hoz döntést, a képviselő-testület jóváhagyásával. 
 

16d szakasz 
A Közvállalat tevékenysége végzése közben 

köteles biztosítani a környezetvédelemhez és 
környezetfejlesztéshez szükséges feltételeket, 
valamint megelőzni a környezetet károsító hatások 
okait és elhárítani azok következményeit. 

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

 
19. szakasz 

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

A jelen rendelet hatályba lépését követően el 
kell készíteni a Szabadkai Köztisztasági és 
Parkosítási Kommunális Közvállalat 
megszervezéséről szóló határozat egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 

 
Szerb Köztársaság 
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Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
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A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 4. szakaszának 3. 
bekezdése (a SZK Hivatalos Közlönyének 25/2000, 
25/02, 107/05, 108/05-javít. és 123/07-más törv.) és 
Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-javít.) alapján 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta a 
következő 

 
RENDELETET 

a Vízművek és Csatornázási Kommunális 
Közvállalat Szabadka megszervezéséről szóló 

határozat módosításáról és kiegészítéséről 
 

1. szakasz 
A Vízművek és Csatornázási Kommunális 

Közvállalat Szabadka megszervezéséről szóló 
határozat (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
4/98, 21/98, 5/2000, 38/01, 21/02 és 16/03 száma) 
elnevezésében a „megszervezéséről” szót felcseréljük 
a „alapításáról” szóval. 

2. szakasz 
Az 1. szakasz megváltozik és így szól: 
„Közhasznú tevékenységek végzése – 

kommunális tevékenységként szennyvíztisztítást és 
vízszolgáltatást nyújt Szabadka város területén (a 
továbbiakban: város) megalapítjuk a szabadkai 
Vízművek és Csatornázási Kommunális 
Közvállalatot (a továbbiakban: közvállalat). 
         A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt 
közvállalat alapítója a Város, melynek nevében az 
alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete 
gyakorolja (a továbbiakban: képviselő-testület), 
Szabadka, Szabadság tér 1. 

 
3. szakasz 

A 2. szakasz 1. bekezdésében a „cégnév” 
szót felcseréljük a „közvállalat üzleti neve szavakra”. 
 

4. szakasz 
A 3. szakaszban a „székhely” szó után a 

„közvállalat” szót írjuk. 
 

5. szakasz 
A 4. szakasz 1. és 2. bekezdésében a 

„Vállalat” szó helyére a „Közvállalat” szó kerül. 
A 3. szakaszban töröljük a „Szabadka 

község” szavakat. 
 

6. szakasz 
Az 5. szakasz 1. bekezdésében a „Vízművek 

és Csatornázási Kommunális Vállalat Szabadka” 
szavak helyére a „közvállalat” szót írjuk, az 5. 
pontban pedig a  „község” szót felcseréljük a „város” 
szóra. 
 

7. szakasz 
A 6. szakasz 1, 2. és 3. szakaszában a 

„vállalat” szó helyére a „közvállalat”, megfelelő 
ragozásban. 

 

8. szakasz 
A 6. szakasz után hozzáadjuk a 6a szakaszt, 

amely így szól: 
6a szakasz 

 „A kommunális tevékenységek fejlesztését és 
az egyéni és közös fogyasztást szolgáló 
közműtárgyak kiépítését a közvállalat Szabadka 
város fejlesztési terveivel összhangban fogja 
elvégezni.” 
 

9. szakasz 
Töröljük a 7. szakasz feletti címet és a 7. 

szakaszt. 
 

10. szakasz 
A 8. szakasz feletti címben a „SZERVEI” 

szó elé hozzáírjuk a „KÖZVÁLLALAT” szót. 
A 8. szakaszban a „szervei” szó elé kerül a 

”közvállalat” szó. 
 

11. szakasz 
A 9. szakasz megváltozik és így hangzik: 
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             „A közvállalat irányítószerve az 
igazgatóbizottság. 
 Az Igazgatóbizottságnak van elnöke, alelnök 
és öt tagja, akiket a képviselő-testület nevez ki és 
ment fel. 
 Az Igazgatóbizottság két tagját a közvállalat 
dolgozóinak soraiból neveznek ki.” 
 Az alkalmazottak képviselői a közvállalat 
Alapszabályában meghatározott módon javasolhatók. 
             Az igazgatóbizottság tagjainak megbízatási 
ideje négy évig tart.” 

  
12. szakasz 

             Megváltozik a 10. szakasz, és így hangzik: 
 „Az Igazgatóbizottság a törvénnyel összhangban: 

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

működési és fejlesztési tervet, valamint 
az éves gazdálkodási tervet;  

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

növeléséről;  
5) döntést hoz a leányvállalatok 

megalapításáról;  
6) elfogadja a vállalat működéséről szóló 

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

valamint a beruházási befektetésekre 
vonatkozó programokat és 
kritériumokat;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19) meghozza a működésére vonatkozó 
ügyrendi szabályzatot; 

20) ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel 
és a Közvállalat alapszabályával előírt 
egyéb feladatokat is.”   

 
13. szakasz 

Megváltozik a 11. szakasz és így szól:  
„A Felügyelő bizottság a közvállalat 

felügyeleti szerve. 
A közvállalat Felügyelő bizottságának elnöke 

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

A Felügyelő bizottság egyik tagját az 
alkalmazottak soraiból nevezik ki. 

Az alkalmazottak képviselőjét a közvállalat 
alapszabályában meghatározott módon jelölik. 

A Felügyelő bizottság megbízatási ideje négy 
évig tart.” 

 

14. szakasz 
A 11. szakasz után hozzáírjuk a 11a szakaszt, 

amely így hangzik: 
11a szakasz 

“A Felügyelő bizottság a törvénnyel 
összhangban: 

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

egyszer jelentést nyújt be a képviselő-testületnek.  
Ezzel egyidejűleg a jelen szakasz 2. 

bekezdésében említett jelentést a Felügyelő bizottság 
elküldi az Igazgatóbizottságnak is.” 

 
15. szakasz 

A 12. szakasz megváltozik, és a 
következőképpen hangzik: 

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

munkafolyamatot, irányítja a 
közvállalat működését;  

3) felel a Közvállalat működésének 
törvényességéért;  

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

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

6) végrehajtja az igazgatóbizottság 
döntéseit;  

7) meghozza a működési és 
munkaszervezési szabályzatot;. 

8) Javasolja az igazgatóbizottságnak a 
hatáskörébe tartozó határozatok és más 
okiratok meghozatalát, 

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

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

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

 

16. szakasz 
A 12. szakasz után hozzáírjuk a 12a és a 12b 

szakaszokat, melyek így hangzanak: 
 

12a szakasz 
             „Az igazgató a közvállalat ügyvezető szerve. 
 A közvállalat igazgatóját a képviselő-testület 
nevezi ki és menti fel. 

Az igazgatót négy éves megbízatási 
időszakra nevezik ki, és mandátumának 
lejárta után újra választható. 

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

 
12b szakasz 

Az igazgató jogosultságainak keretében 
felhatalmazhat egy másik személyt a vállalat 
képviseletével.  

Az igazgató az Igazgatóbizottság 
jóváhagyásával cégjegyzésre adhat, vagy 
visszavonhat meghatalmazást a törvénnyel 
összhangban.” 
 

17. szakasz 
A 13. szakasz a következőkre módosul: 

 

13. szakasz 
 “A közérdekvédelem biztosítása céljából a 
közvállalatban, a képviselő-testület a következőket 
hagyja jóvá:  

1. a közvállalat Alapszabályát és annak 
módosításait és kiegészítését; 

2. a garancia, váltókezesség, kezesség, 
jelzálogzálog jóváhagyása és más 
biztosítékok jóváhagyása olyan 
tevékenységekre, amelyek nem a 
közérdekű tevékenységek közé 
tartoznak 

3. a közvállalat nagyobb értékű vagyona 
feletti rendelkezésről (megszerzéséről 
és elidegenítéséről) hozott határozatot, 
mely vagyon funkciója a közérdekű 
tevékenységek végzésével van 
közvetlen kapcsolatban;  

4. a termékek leszállításának és a 
szolgáltatásoknak az általános 
feltételeiről szóló okiratot;  

5. tőkebefektetések;  
6. státuszváltozások;  
7. jóváhagyja az állami tulajdonú tőke 

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

8. jóváhagyja a hosszú- és középtávú 
működési és fejlesztési tervet  

9. az éves működési programot;  
10. a határozatot a vállalat működési 

körébe tartozó tevékenységeket végző 
leányvállalatok megalapításáról; 

11. jóváhagyja a nyereségelosztásról szóló 
határozatot;  

12. egyéb határozatokat, a közérdekű 
tevékenységeket szabályozó törvénnyel 
összhangban. 

A közvállalat díjszabását (az árakra 
vonatkozó határozatot) a Városi tanács hagyja jóvá.” 

  
18. szakasz 

A 14. szakasz a következőképpen módosul: 
“A kommunális tevékenységek végzése 

közben a közvállalat munkájának törvényességét a 
Városi Közigazgatási Hivatal illetékes 
kommunálisügyi szolgálata felügyeli. 

 
19. szakasz 

A 15. szakasz 1. és 2. bekezdésében a 
„vállalat” szó helyére a „közvállalat” szó kerül. 

A 2. bekezdés után beiktatjuk a 3. bekezdést, 
amely így hangzik: 

“A közvállalatnak a tevékenységeiből eredő 
károkért, melyek cselekvéssel vagy mulasztással 
keletkeztek, viselnie kell a felelősséget kizárólag a 
Közvállalat eszközeiből, az alapító szolidáris 
felelőssége nélkül.” 

 

20. szakasz 
A 15a szakasz 1. bekezdésében a „sztrájk” 

szó elé a „nyilvános” szót írjuk. 
Az 1. bekezdés 1. pontjában a ”Szabadka 

Község” szavakat a „Város” szóra módosítjuk. 
 

21. szakasz 
A 15a szakasz után új fejezeteket írunk hozzá 

és a 15b, 15c, 15d és 15e szakaszt, melyek így 
hangzanak: 
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“ VAGYONSZERZÉS ÉS VAGYON-
ELIDEGENÍTÉS 
 

15b szakasz 
A közvállalat nem idegenítheti el az 

épületeket és más ingatlanokat, a szerelvényeket és a 
berendezéseket, melyeket közérdekű tevékenységek 
végzésére használnak, kivéve, ha elavultságuk miatt, 
vagy korszerűsítés, műszaki-technológiai fejlesztés 
céljából cserélik le azokat. 

 
 

15c szakasz 
A közhasznú tevékenység ellátását közvetlenül 

szolgáló, nagyobb értékű vagyon beszerzése vagy 
elidegenítése csak a képviselő-testület 
jóváhagyásával történhet. 

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

A NYERESÉG ELOSZTÁSA 
 

15d szakasz 
A közvállalat nyereségének meghatározása 

és elosztása a törvénnyel összhangban, valamint a 
közvállalat működési tervének és alapszabályának 
megfelelően történik. 

A nyereség elosztásáról az Igazgatóbizottság 
hoz határozatot a képviselő-testület jóváhagyásával 
 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

15e szakasz 
A közvállalat köteles tevékenysége végzése 

közben biztosítani a környezetvédelemhez és 
környezetfejlesztéshez szükséges feltételeket, 
valamint megelőzni a környezetet veszélyeztető 
okokat, és elhárítani a következményeket. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt 
feltételek biztosításának módját a közvállalat az általa 
végzett tevékenység környezeti hatásától függően 
határozza meg.” 

 
22. szakasz 

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

A jelen határozat hatályba lépése után 
elkészül a szabadkai Temetkezési közvállalat 
szervezéséről szóló határozat egységes szerkezetű 
szövege. 

 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-17/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 4. 
szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05-ijav. és 
123/07-más törv. száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 
27/08-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta az 
alábbi 

RENDELETET  
a Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat 

alapításáról szóló határozat módosításáról és 
kiegészítéséről 

 

1. szakasz 
 A Szabadkai Gázművek Kommunális 
Közvállalat alapításáról szóló határozat (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 27/05 és 31/05 száma) 
elnevezésében a „Gázművek” szó után a „Szabadka” 
szót kell beírni. 
 

2. szakasz 
 A határozat 1. szakaszának 1. bekezdésében 
a „Község” szót a „Város” szóra kell cserélni, a 
„Szabadka” szó után pedig „(a továbbiakban: Város)” 
szavakat kell hozzáírni, az 1. és 2. fordulatban pedig 
a „Szabadka község” szavakat a „Város” szóra kell 
cserélni. 
 Az 1. bekezdés után a következő 2. szakaszt 
kell beírni: 
 „A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő 
közvállalat alapítója a Város, melynek nevében az 
alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete 
(a továbbiakban: képviselő-testület), Szabadka, 
Szabadság tér 1. gyakorolja.” 

 
3. szakasz 

 A 4. szakaszban a „Szegedi út 22.” szavakat 
és számot a „Jovan Mikić utca 58.” szavakra és 
számra kell cserélni. 

 

4. szakasz 
 A 6. szakaszban a 2. bekezdés után a 
következő 3. bekezdést kell beírni: 

“A közvállalat a tevékenységéből eredő, 
cselekvés vagy mulasztás révén keletkezett kárért 
kizárólag a közvállalat eszközeivel felel, az alapító 
szolidáris felelősségvállalása nélkül.” 
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5. szakasz 
 A 7. szakaszban a „Szabadka Község (a 
továbbiakban: alapító)” szavakat az „alapító” szóra 
kell cserélni. 

 

6. szakasz 
 A 9. szakasz az alábbiakra módosul: 

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

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

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

 
7. szakasz 

 A 11. szakasz 1. bekezdés 5) pontjában a 
„községi” szót a „városi” szóra kell cserélni. 
 

8. szakasz 
 A 14. szakasz 2. bekezdésében az „alapító” 
szót a „képviselő-testület” szóra kell cserélni. 

 

9. szakasz 
 A 15. szakasz 2. bekezdésében a „községi„ 
szót törölni kell. 

 

10. szakasz 
 A 16. szakaszban az 1. bekezdés a 
következőkre módosul:  
 „Az igazgatóbizottság elnökből, 
elnökhelyettesből és öt tagból áll, kiket a képviselő-
testület nevez ki és ment fel.” 
 A 4. bekezdést törölni kell. 

 
11. szakasz 

 A 17. szakasz a következőkre módosul: 
 „Az igazgatóbizottság, a törvénnyel 
összhangban: 

1) meghatározza az üzleti politikát;  
2) meghozza a hosszú távú és rövid távú 

működési és fejlesztési terveket, valamint 
az éves gazdálkodási tervet;  

3) meghozza az alapszabályt;   
4) dönt az alaptőke csökkentéséről és 

növeléséről;  
5) dönt a leányvállalatok alapítása ügyében;  
6) elfogadja a vállalat gazdálkodásáról szóló 

beszámolókat és az éves elszámolást;  
7) dönt a nyereség elosztásáról;  

8) meghozza a beruházási terveket és a 
beruházások programjait és kritériumait;  

9) dönt a részvények kiadásának, eladásának 
és vásárlásának ügyében, a közvállalatban 
való részesedés eladásáról vagy más 
vállalatban illetve gazdasági társaságban 
való részesedés vásárlásáról;  

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

11) meghatározza a díjszabást (dönt az 
árakról);  

12) dönt a Közvállalat nagyobb értékű 
vagyona feletti rendelkezést (beszerzést és 
elidegenítést) illetően;  

13) dönt a tőkeberuházásról;  
14) dönt a státusbeli változásokat illetően:  
15) meghozza az állami tulajdonú tőke 

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

16) dönt a Közvállalat üzleti nevének, 
székhelyének és tevékenységének 
változtatásáról; 

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

18) javaslatot tesz a képviselő-testület előtt a 
Közvállalat igazgatójának kinevezésére;  

19) meghozza a működésére vonatkozó 
ügyrendi szabályzatot; 

20) ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel és 
a Közvállalat alapszabályával előírt egyéb 
feladatokat is.”  

 

12. szakasz 
 A 18. szakasz 1. bekezdésében törölni kell a 
„községi” szót.  
 A 2. bekezdésben a „község polgármestere” 
szavakat a „Városi tanács” szavakra kell cserélni.  

 

13. szakasz 
 A 19. szakasz a következőkre módosul: 
 „A Közvállalat igazgatója: 

1) képviseli a Közvállalatot;  
2) megszervezi és irányítja a 

munkafolyamatot, irányítja a Közvállalat 
működését;  

3) felel a Közvállalat működésének 
törvényességéért;  

4) javaslatot tesz a működési és fejlesztési 
tervekre és intézkedéseket foganatosít azok 
végrehajtására;  
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5) benyújtja a pénzügyi jelentéseket, 
gazdálkodásról szóló beszámolókat és 
éves elszámolást;  

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

szabályzatot;  
8) javasolja az igazgatóbizottság előtt a 

hatáskörébe tartozó határozatok és egyéb 
okiratok meghozatalát; 

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

10) dönt az alkalmazottak egyes jogait, 
kötelezettségeit és felelősségeit illetően, a 
törvénnyel és a kollektív szerződéssel 
összhangban; 

11) ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel és 
a Közvállalat alapszabályával előírt egyéb 
feladatokat is.” 

 
14. szakasz 

 A 20. szakasz a következőkre módosul: 
 „A Közvállalat felügyelő bizottsága elnökből 
és két tagból áll. 
 A felügyelő bizottság egyik tagját a 
Közvállalat alkalmazottai közül kell kinevezni. 
 Az alkalmazottak képviselőjét a Közvállalat 
alapszabályában előírt módon kell jelölni.” 
 

15. szakasz 
 A 21. szakasz a következőkre módosul: 
 „A felügyelő bizottság a törvénnyel 
összhangban: 

- felügyeletet gyakorol a Közvállalat 
működése felett; 

- átvizsgálja az éves jelentést, az éves 
elszámolást és a nyereség elosztásának 
javaslatát. 

 A felügyelő bizottság évente legalább 
egyszer jelentést tesz a képviselő-testület előtt az 
elvégzett felügyeletről.  
 A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt 
jelentést a felügyelő bizottság egyidejűleg az 
igazgatóbizottsághoz is eljuttatja.”  

 
16. szakasz 

 A 25. szakasz után a következő 25a szakaszt 
kell beírni: 

„25a szakasz 
 A kommunális tevékenység fejlesztését, 
valamint az egyéni és közös fogyasztást szolgáló 
közműtárgyak kiépítését a Közvállalat Szabadka 
Város fejlesztési terveivel összhangban fogja 
végezni.” 
 

17. szakasz 
 A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon 
lép hatályba. 
 A jelen rendelet hatályba lépését követően el 
kell készíteni a Szabadkai Gázművek Kommunális 

Közvállalat alapításáról szóló határozat egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-18/2009  
Dana: 07.05.2009. god. 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 
A közvállalatokról és közhasznú tevékenységek 
végzéséről szóló törvény 4. szakaszának 3. bekezdése 
(az SZK Hivatalos Közlönyének 25/2000, 25/02, 
107/05, 108/05-ijav. és 123/07-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én. megtartott 7. ülésén meghozta az 
alábbi 

RENDELETET  
a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális 

Közvállalat megszervezéséről szóló határozat 
módosításáról és kiegészítéséről 

 

1. szakasz 
A Távfűtőművek Közvállalat Szabadka 

megszervezéséről szóló határozat (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 4/98, 21/98, 5/2000, 38/01, 21/02 
és 16/03 száma) elnevezésében a „megszervezéséről” 
szót felcseréljük a „alapításáról” szóval. 

 
2. szakasz 

A határozat 1. szakasza előtt beírjuk az új 1. 
szakaszt, amely így hangzik: 
 

„1. szakasz 
             „Közhasznú tevékenységek végzése 
céljából – kommunális tevékenysége a hőtermelés és 
távhőellátás Szabadka város területén (a 
továbbiakban: város), megalapítottuk a Szabadkai 
Távfűtőművek Kommunális Közvállalatot (a 
továbbiakban: közvállalat). 
            A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt 
közvállalat alapítója a Város, melynek nevében az 
alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete 
gyakorolja (a továbbiakban: képviselő-testület), 
Szabadka, Szabadság tér 1. 

Az eddigi 1. szakaszban, amely 1a szakasz 
lesz, a következőképpen módosul az 1. bekezdés: 

„A közvállalat a következő üzleti néven 
működik: Szabadkai Távfűtőművek Kommunális 
Közvállalatot.” 

 

3. szakasz 
 A 2. szakaszban a „székhely” szó után 
hozzáírjuk a „közvállalat” szót. 
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4. szakasz 
 A 3. szakasz feletti címben a 
„TEVÉKENYSÉG” szó elé beírjuk a 
„KÖZVÁLLALAT” szót. 
 A 3. szakasz 1. bekezdésében a „vállalat” szó 
helyére a „közvállalat” szó kerül. 
 A 2. és 3. bekezdésben a „vállalat” szó a 
„közvállalat” szóra módosul, az „alapító” szót pedig 
felcseréljük a „képviselő-testület” szóra megfelelő 
ragozásban. 

 

5. szakasz 
 Az 5, 6, 7. és 9. szakaszokban a „vállalat” 
szó helyére a „közvállalat” szó kerül, a megfelelő 
ragozásban. 
 

6. szakasz 
A 10. szakasz feletti címben a „SZERVEI” 

szó elé írjuk a „KÖZVÁLLALAT” szót. 
A 10. szakaszban a „vállalat” szó a 

„közvállalat” szóra módosul”. 
 

7. szakasz 
A 11. szakasz a következőkre módosul: 

             „A közvállalat irányítószerve az 
igazgatóbizottság. 
 Az Igazgatóbizottságnak van elnöke, alelnök 
és öt tagja, akiket a képviselő-testület nevez ki és 
ment fel. 
 Az Igazgatóbizottság két tagját a közvállalat 
dolgozóinak soraiból neveznek ki. 
 Az alkalmazottak képviselői a közvállalat 
Alapszabályában meghatározott módon javasolhatók. 

             Az igazgatóbizottság tagjainak 
megbízatási ideje négy évig tart.” 

 

8. szakasz 
Módosul a 10. szakasz, és így hangzik: 

 „Az igazgatóbizottság a törvénnyel 
összhangban: 

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

működési és fejlesztési tervet, valamint az 
éves gazdálkodási tervet;  

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

növeléséről;  
5) döntést hoz a leányvállalatok 

megalapításáról;  
6) elfogadja a vállalat működéséről szóló 

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

a beruházási befektetésekre vonatkozó 
programokat és kritériumokat;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19) meghozza a működésére vonatkozó 
ügyrendi szabályzatot; 

20)   ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel és 
a Közvállalat alapszabályával előírt egyéb 
feladatokat is.” 

 
9. szakasz 

A 13. szakasz a következőkre módosul: 
„Az igazgató a közvállalat ügyvezető szerve. 
A közvállalat igazgatóját a képviselő-testület 

nevezi ki és menti fel. 
Az igazgatót négy éves megbízatási 

időszakra nevezik ki, és mandátumának lejárta után 
újra választható. 

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

  
10. szakasz 

A  13. szakasz után hozzáírjuk a 13a és 13b 
szakaszokat, melyek így szólnak: 
 

„13a szakasz 
“ A közvállalat igazgatója: 
1) képviseli a közvállalatot;  
2) megszervezi és irányítja a 

munkafolyamatot, irányítja a közvállalat 
működését;  

3) felel a Közvállalat működésének 
törvényességéért;  

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

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

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

munkaszervezési szabályzatot;. 
8) Javasolja az igazgatóbizottságnak a 

hatáskörébe tartozó határozatok és más 
okiratok meghozatalát, 

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

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

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

 

13b szakasz 
Az igazgató jogosultságainak keretében 

felhatalmazhat egy másik személyt a vállalat 
képviseletével.  

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

11. szakasz 
Megváltozik a 14. szakasz, és így szól:  
„A Felügyelő bizottság a közvállalat 

felügyeleti szerve. 
A közvállalat Felügyelő bizottságának elnöke 

és két tagja van, akik közül az egyik tagot az 
alkalmazottak soraiból nevezik ki a közvállalat 
alapszabályában meghatározott módon.  

A Felügyelő bizottság elnökét és tagjait a 
képviselő-testület nevez ki és ment fel négy év 
megbízatási időre, az újbóli kinevezés 
lehetőségével.” 

 
12. szakasz 

A 14. szakasz után hozzáadjuk a 14a 
szakaszt, amely a következőképpen hangzik: 
 

„14a szakasz 
A Felügyelő bizottság a törvénnyel 

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

jelentést nyújt be a képviselő-testületnek.  
Ezzel egyidejűleg a Felügyelő bizottság az 

említett jelentést elküldi az Igazgatóbizottságnak is.” 
 

13. szakasz 
A 15. szakaszban a „Szabadka Község” 

szavak helyére a „Város” szó kerül.  
 

14. szakasz 
A 16. szakasz a következőkre módosul: 

 “A közérdekvédelem biztosítása céljából a 
közvállalatban, a képviselő-testület a következőket 
hagyja jóvá:  

1. a közvállalat Alapszabályát és annak 
módosításait és kiegészítését; 

2. a garancia, váltókezesség, kezesség, zálog 
jóváhagyása és más biztosítási eszközök 
jóváhagyása olyan tevékenységekre, 
amelyek nem a közérdekű tevékenységek 
közé tartoznak munkákhoz szükséges 
biztosítási eszközöket;  

3. a közvállalat nagyobb értékű vagyona 
feletti rendelkezésről (megszerzéséről és 
elidegenítéséről) hozott határozatot, mely 
vagyon funkciója a közérdekű 
tevékenységek végzésével van közvetlen 
kapcsolatban;  

4. a termékek leszállításának és a 
szolgáltatásoknak az általános feltételeiről 
szóló okiratot;  

5. tőkebefektetések;  
6. státuszváltozások;  
7. jóváhagyja az állami tőke értékének 

felbecsüléséről, valamint ennek a tőkének a 
részvényekben való kimutatásáról szóló 
okiratot, továbbá a tulajdonátalakításról 
szóló programot és határozatot  

8. jóváhagyja a hosszú- és középtávú munka- 
és fejlesztési tervet  

9. az éves működési programot;  
10. határoz a saját működési körébe tartozó 

tevékenységeket végző leányvállalatok 
megalapításáról; 

11. jóváhagyja a nyereségelosztásról szóló 
határozatot;  

12. egyéb határozatokat, a közérdekű 
tevékenységeket szabályozó törvénnyel 
összhangban. 

A közvállalat díjszabását (az árakra 
vonatkozó határozatot) a Városi Tanács hagyja jóvá.”  

 
15. szakasz 

             A 17. szakasz megváltozik és így hangzik: 
“A kommunális tevékenységek végzése 

közben a közvállalat munkájának törvényességét a 
Városi Közigazgatási Hivatal illetékes 
kommunálisügyi szolgálata felügyeli.” 

 
16. szakasz 

A 18. szakaszban a „vállalat” szót 
felcseréljük a „közvállalat” szóra, valamint a „a 
községi társadalmi tervvel és a területrendezési és 
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városi telekrendezési tervekkel” szavak helyére a 
következők kerülnek: „a Város fejlesztési terveivel.” 

 
17. szakasz 

 A 19. szakaszban a „vállalat” szót 
felcseréljük a „közvállalat” szóra. 
               A 2. bekezdés után következik a 3. 
bekezdés, amely így hangzik: 

“A közvállalatnak a tevékenységeiből eredő 
károkért, melyeket cselekvéssel vagy mulasztással 
okozott, viselnie kell a felelősséget kizárólag a 
Közvállalat eszközeiből, az alapító szolidáris 
felelőssége nélkül.” 

 

18. szakasz 
A 19. szakasz után hozzáírjuk a VII fejezetet 

és a 19a és 19b szakaszokat, a VII/A fejezetet és a 
19c szakaszt, valamint a VIII/C fejezetet és a 19d 
szakaszt, melyek a következőképpen szólnak: 

“VII VAGYONSZERZÉS ÉS VAGYON-
ELIDEGENÍTÉS 

 

19a szakasz 
            A közvállalat nem idegenítheti el az 
épületeket és más ingatlanokat, a felszerelést és a 
berendezéseket, melyeket közérdekű tevékenységek 
végzésére használnak, kivéve, ha elavultságuk miatt, 
vagy korszerűsítés, műszaki-technológiai fejlesztés 
céljából cserélik le azokat. 

 

19b szakasz 
      A közhasznú tevékenység ellátását 

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

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

  
VII/A A NYERESÉG ELOSZTÁSA 

19d szakasz 
A közvállalat nyereségének meghatározása 

és elosztása a törvénnyel összhangban, valamint a 
közvállalat működési tervének és alapszabályának 
megfelelően történik. 

A nyereség elosztásáról az Igazgatóbizottság 
hoz határozatot a képviselő-testület jóváhagyásával. 

  

”VII/B KÖRNYEZETVÉDELEM 
19d szakasz 

A közvállalat köteles tevékenysége végzése 
közben biztosítani a környezetvédelemhez és 
környezetfejlesztéshez szükséges feltételeket, 

valamint megelőzni a környezetet veszélyeztető 
okokat, és elhárítani a következményeket. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt 
feltételek biztosításának módját a közvállalat az általa 
végzett tevékenység környezeti hatásától függően 
határozza meg.” 

 
19. szakasz 

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

A jelen rendelet hatályba lépése után elkészül 
a szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat 
megalapításáról szóló határozat egységes szerkezetű 
szövege. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-19/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 
A közvállalatokról és közhasznú tevékenységek 
végzéséről szóló törvény 4. szakaszának 3. bekezdése 
(az SZK Hivatalos Közlönyének 25/2000, 25/02, 
107/05, 108/05-ijav. és 123/07-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta az 
alábbi 

RENDELETET  
a Subotičke pijace-Szabadkai piacok Kommunális 

Közvállalat alapításáról szóló határozat 
módosításáról és kiegészítéséről 

 
1. szakasz 

A „Subotičke pijace – Szabadkai piacok” 
Kommunális Közvállalat elnevezésében (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 33/2000, 38/01, 21/02 és 
16/03 száma) a „Subotičke pijace – Szabadkai 
piacok” szavak helyére a „Szabadkai piacok 
Szabadka” szavakat írjuk. 

 
2. szakasz 

Az 1. szakaszban a „Szabadka Község” 
szavak a következőképpen módosulnak „Szabadka 
Város (a továbbiakban: Város)”. 

Az 1. után hozzáírjuk a 2. szakaszt, amely 
így szól: 

„A jelen szakaszban leírt közvállalat 
alapítója a Város, melynek nevében az alapítói 
jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete 
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gyakorolja (a továbbiakban: képviselő-testület), 
Szabadka, Szabadság tér 1.” 

  
3. szakasz 

A 2. szakaszban a „község” szót a „Város” szóra kell 
cserélni. 

 

4. szakasz 
A 3. szakasz feletti címben a „cégnév” szót 

felcseréljük a „közvállalat üzleti neve” szavakkal. 
A 3. szakasz 1. bekezdésében a „cégnév” szó 

helyett a „közvállalat üzleti neve” szavakat írjuk. 
A 2. bekezdésben a „székhely” szó elé hozzáírjuk a 
„közvállalat” szót. 

 

5. szakasz 
A 6. szakaszban töröljük a „Szabadka 

község” szavakat. 
 

6. szakasz 
A 9. szakasz 1. pont 3. fordulatában a „Szabadka 

községi” szavak helyére a „Város". 
 

7. szakasz 
Töröljük a 10. szakaszt. 

 
8. szakasz 

A 11. szakasz feletti címben a «szervei» elé 
beírjuk „közvállalat” szót. 

A 11. szakasz megváltozik és így hangzik: 
„A közvállalat szervei az igazgatóbizottság, 

az igazgató és a felügyelő bizottság”. 
 

9. szakasz 
A 12. szakasz a következőkre módosul: 
„Az igazgatóbizottság a Közvállalat irányító 

szerve. 
Az igazgatóbizottság elnökből, 

elnökhelyettesből és öt tagból áll, kiket a képviselő-
testület nevez ki és ment fel, négy éves mandátumra. 

Az igazgatóbizottság két tagját a Közvállalat 
alkalmazottai közül kell kinevezni. 

Az alkalmazottak képviselőit a Közvállalat 
alapszabályában előírt módon kell jelölni.” 
 

10. szakasz 
A 13. szakasz a következőkre módosul: 
„Az igazgatóbizottság, a törvénnyel 

összhangban: 
1) meghatározza az üzleti politikát;  
2) meghozza a hosszú távú és rövid távú 

működési és fejlesztési terveket, valamint 
az éves gazdálkodási tervet;  

3) meghozza az alapszabályt;   
4) dönt az alaptőke csökkentéséről és 

növeléséről;  
5) dönt a leányvállalatok alapítása ügyében;  
6) elfogadja a vállalat gazdálkodásáról szóló 

beszámolókat és az éves elszámolást;  
7) dönt a nyereség elosztásáról;  

8) meghozza a beruházási terveket és a 
beruházások programjait és kritériumait;  

9) dönt a részvények kiadásának, eladásának 
és vásárlásának ügyében, a közvállalatban 
való részesedés eladásáról vagy más 
vállalatban illetve gazdasági társaságban 
való részesedés vásárlásáról;  

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

11) meghatározza a díjszabást (dönt az 
árakról);  

12) dönt a Közvállalat nagyobb értékű 
vagyona feletti rendelkezést (beszerzést és 
elidegenítést) illetően;  

13) dönt a tőkeberuházásról;  
14) dönt a státusbeli változásokat illetően:  
15) meghozza az állami tulajdonú tőke 

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

16) dönt a Közvállalat üzleti nevének, 
székhelyének és tevékenységének 
változtatásáról; 

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

18) javaslatot tesz a képviselő-testület előtt a 
Közvállalat igazgatójának kinevezésére;  

19) meghozza a működésére vonatkozó 
ügyrendi szabályzatot; 

20)  ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel és a 
Közvállalat alapszabályával előírt egyéb 
feladatokat is.” 

  
11. szakasz 

A 14. szakasz a következőkre módosul: 
„A közérdek védelme érdekében az 

alábbiakhoz szükséges a községi képviselő-testület 
jóváhagyása: 

1. a Közvállalat alapszabálya, annak 
módosításai és kiegészítései; 

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

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

4. az ellátás és szolgáltatásnyújtás általános 
feltételeiről szóló okirat; 

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

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

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

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

döntés a működési körébe tartozó 
tevékenységek ellátására; 

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

tevékenységek ellátását szabályozó 
törvénnyel összhangban. 

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

12. szakasz 
A 15. szakasz a következőkre módosul: 
„Az igazgató a közvállalat ügyvezető szerve. 
A közvállalat igazgatóját a képviselő-testület 

nevezi ki és menti fel. 
Az igazgatót négy éves megbízatási 

időszakra nevezik ki, és mandátumának lejárta után 
újra választható. 

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

 
13. szakasz 

A 15. szakasz után hozzáírjuk a 15a és 15b 
szakaszokat, melyek így szólnak: 
 

„15a szakasz 
A közvállalat igazgatója: 

1) képviseli a közvállalatot;  
2) megszervezi és irányítja a 

munkafolyamatot, irányítja a közvállalat 
működését;  

3) felel a Közvállalat működésének 
törvényességéért;  

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

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

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

munkaszervezési szabályzatot;. 
8) Javasolja az igazgatóbizottságnak a 

hatáskörébe tartozó határozatok és más 
okiratok meghozatalát, 

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

10) Döntést hoz az alkalmazottak egyéni 
jogairól, kötelezettségeiről és 

felelősségéről a törvénnyel és a kollektív 
szerződéssel összhangban; 

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

  

15b szakasz 
Az igazgató jogosultságainak keretében 

felhatalmazhat egy másik személyt a vállalat 
képviseletével.  

Az igazgató az Igazgatóbizottság 
jóváhagyásával és a törvénnyel összhangban adhat 
vagy visszavonhat cégjegyzésre jogosító 
meghatalmazást.”  

  

14. szakasz 
Megváltozik a 16. szakasz és így szól:  
„A Felügyelő bizottság a közvállalat 

felügyeleti szerve. 
A közvállalat Felügyelő bizottságának elnöke 

és két tagja van, akiket négy éves megbízatási időre a 
képviselő-testület nevez ki és ment fel. 

A Felügyelő bizottság egyik tagját az 
alkalmazottak soraiból nevezik ki. 

Az alkalmazottak képviselőjét a közvállalat 
alapszabályában meghatározott módon jelölik.” 
 

15. szakasz 
             A 17. szakasz a következőkre módosul: 

„A Felügyelő bizottság a törvénnyel 
összhangban: 

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

egyszer jelentést nyújt be a képviselő-testületnek.  
Ezzel egyidejűleg a Felügyelő bizottság 

a jelen szakasz 2. bekezdésében említett jelentést 
elküldi az Igazgatóbizottságnak is.” 

 
16. szakasz 

A 18. szakasz után hozzáírjuk a 18a, 18b, 
18c, 18d és a 18e szakaszokat, amelyek a 
következőképpen szólnak: 
 

“18a szakasz 
Azokat az építményeket és egyéb 

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

18b szakasz 
A közhasznú tevékenység ellátását 

közvetlenül szolgáló, nagyobb értékű vagyon 
beszerzése vagy elidegenítése csak a képviselő-
testület jóváhagyásával történhet. 
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Nagyobb értékű vagyon beszerzésének vagy 
elidegenítésének az az átutalás vagy több, 
összekapcsolt átutalás tekintendő, melynek tárgyát 
képező vagyon-beszerzés vagy elidegenítés piaci 
értéke a döntéshozatal pillanatában eléri a közvállalat 
vagyona legutóbbi éves állapotmérlegben kimutatott 
könyvelési értékének legalább 30%-át. 

 

18c szakasz 
A közvállalat kötelezettségeiért teljes 

vagyonával felel. 
A közvállalat a tevékenységéből eredő, 

cselekvés vagy mulasztás révén keletkezett kárért 
kizárólag a közvállalat eszközeivel felel, az alapító 
szolidáris felelősségvállalása nélkül. 

 

18d szakasz 
A Közvállalat nyereségét a törvénnyel, a 

Közvállalat alapszabályával és a Közvállalat 
működési tervével összhangban kell meghatározni és 
felosztani. 

A nyereség felosztásáról az igazgatóbizottság 
hoz döntést, a képviselő-testület jóváhagyásával. 
 

18e szakasz 
A Közvállalat tevékenysége végzése közben 

köteles biztosítani a környezetvédelemhez és 
környezetfejlesztéshez szükséges feltételeket, 
valamint megelőzni a környezetet károsító hatások 
okait és elhárítani azok következményeit. 

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

17. szakasz 
 A 19. szakaszban töröljük a „község” szót. 

 

18. szakasz 
A 20. szakaszban a „vállalat” szó helyére a 

„közvállalat2 szó kerül, megfelelő ragozásban. 
 

19. szakasz 
A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos 

Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon 
lép hatályba. 

A jelen rendelet hatályba lépését követően el 
kell készíteni a Kéményseprő Szolgáltató 
Kommunális Közvállalat alapításáról szóló határozat 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-20/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 4. szakaszának 3. 
bekezdése (a SZK Hivatalos Közlönyének 25/2000, 
25/02, 107/05, 108/05-javít. és 123/07-más törv.) és 
Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-javít.) alapján 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta a 
következő 

 

RENDELETET 
a Subotica-trans Közvállalat Szabadka 

megszervezéséről szóló határozat módosításáról és 
kiegészítéséről 

 
1. szakasz 

A Subotica-trans Közvállalat Szabadka 
megszervezéséről szóló határozat (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 4/98, 21/98, 5/2000, 38/01, 21/02 
és 16/03 száma) elnevezésében a „megszervezéséről” 
szót felcseréljük a „alapításáról” szóval. 

 
2. szakasz 

Az 1. szakasz megváltozik és így szól: 
„Közhasznú tevékenységek végzése céljából 

– személyszállítás a városi és városközi 
közlekedésben Szabadka város területén (a 
továbbiakban: város) megalapítjuk a szabadkai 
Subotica-trans Közvállalatot (a továbbiakban: 
közvállalat). 

A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt 
közvállalat alapítója a Város, melynek nevében az 
alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete 
gyakorolja (a továbbiakban: képviselő-testület), 
Szabadka, Szabadság tér 1.”  

 

3. szakasz 
A 2. szakasz 1. bekezdésében a „cégnév” 

szót felcseréljük a „közvállalat üzleti neve” 
szavakkal. 

A 2. szakaszban a „rövidített cégnév” szavak 
a következőkre változnak „a közvállalat rövidített 
üzleti elnevezése”. 

 

4. szakasz 
A 3. szakaszban a „székhely” szó elé 

hozzáírjuk a „közvállalat” szót. 
 

5. szakasz 
             A 4. szakasz 1. bekezdésében a 
„tevékenység” szó elé beírjuk a „közvállalat” szót. 
 A 2. bekezdésben a „vállalat” szó helyére a 
„közvállalat” szó kerül. 
 A 3. bekezdésben a „vállalat” szó a 
„közvállalat” szóra módosul, az „alapító” szót pedig 
felcseréljük a „képviselő-testület” szóra. 

 
6. szakasz 

             Az 5. szakaszban a „vállalat” szó helyére a 
„közvállalat” szó kerül, a megfelelő ragozásban. 
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7. szakasz 
Az 6. szakaszban a „vállalat” szó helyére a 

„közvállalat” szó kerül, a megfelelő ragozásban. 
 

8. szakasz 
Az 7. szakaszban a „vállalat” szó helyére a 

„közvállalat” szó kerül, a megfelelő ragozásban. 
 

9. szakasz 
A 8. szakasz feletti címet és a 8. szakaszt. 

 
10. szakasz 

Töröljük a 9. szakaszt. 
 

11. szakasz 
A 10. szakasz feletti cím a következőképpen 

módosul: 
„IV. A KÖZVÁLLALAT SZERVEI” 
A 10. szakaszban a „vállalat vezetését” 

szavak helyére a „közvállalatot” szó kerül”. 
 

12. szakasz 
A 11. szakasz a következőkre módosul: 

             „A közvállalat irányítószerve az 
igazgatóbizottság. 
 Az igazgatóbizottságnak van elnöke, alelnök 
és öt tagja, akiket a képviselő-testület nevez ki és 
ment fel. 
 Az igazgatóbizottság két tagját a közvállalat 
dolgozóinak soraiból neveznek ki. 
 Az alkalmazottak képviselői a közvállalat 
Alapszabályában meghatározott módon javasolhatók. 

Az igazgatóbizottság tagjainak megbízatási 
ideje négy évig tart.” 
 

13. szakasz 
Módosul a 12. szakasz, és így hangzik: 

 „Az igazgatóbizottság a törvénnyel 
összhangban: 

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

és fejlesztési tervet, valamint az éves 
gazdálkodási tervet;  

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

növeléséről;  
5) döntést hoz a leányvállalatok 

megalapításáról;  
6) elfogadja a vállalat működéséről szóló 

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

beruházási befektetésekre vonatkozó 
programokat és kritériumokat;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19) meghozza a működésére vonatkozó 
ügyrendi szabályzatot; 

20) ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel és 
a Közvállalat alapszabályával előírt egyéb 
feladatokat is.” 

 

14. szakasz 
A 13. szakasz a következőkre módosul: 
„Az igazgató a közvállalat ügyvezető szerve. 

A közvállalat igazgatóját a képviselő-testület nevezi 
ki és menti fel. 

Az igazgatót négy éves megbízatási 
időszakra nevezik ki, és mandátumának lejárta után 
újra választható. 

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

15. szakasz 
A  13. szakasz után hozzáírjuk a 13a és 13b 

szakaszokat, melyek így szólnak: 
 

„13a szakasz 
A közvállalat igazgatója: 

1) képviseli a közvállalatot;  
2) megszervezi és irányítja a 

munkafolyamatot, irányítja a közvállalat 
működését;  

3) felel a Közvállalat működésének 
törvényességéért;  

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

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

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

munkaszervezési szabályzatot;. 
8) javasolja az igazgatóbizottságnak a 

hatáskörébe tartozó határozatok és más 
okiratok meghozatalát, 

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

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

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

 

13b szakasz 
Az igazgató jogosultságainak keretében 

felhatalmazhat egy másik személyt a vállalat 
képviseletével.  

Az igazgató az Igazgatóbizottság 
jóváhagyásával és a törvénnyel összhangban adhat 
vagy visszavonhat cégjegyzésre jogosító 
meghatalmazást.”  
 

16. szakasz 
Megváltozik a 14. szakasz, és így szól:  
 „A Felügyelő bizottság a közvállalat 

felügyeleti szerve. 
A közvállalat Felügyelő bizottságának elnöke 

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

A Felügyelő bizottság egyik tagját az 
alkalmazottak soraiból nevezik ki. 

Az alkalmazottak képviselőjét a közvállalat 
alapszabályában meghatározott módon jelölik. 

A Felügyelő bizottság megbízatási ideje négy 
évig tart.” 

 

17. szakasz 
A 14. szakasz után hozzáadjuk a 14a 

szakaszt, amely a következőképpen hangzik: 
 

“14a szakasz 
A Felügyelő bizottság a törvénnyel 

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

egyszer jelentést nyújt be a képviselő-testületnek.  
Ezzel egyidejűleg a Felügyelő bizottság az 

említett jelentést elküldi az Igazgatóbizottságnak is.” 

18. szakasz 
A 15. szakasz a következőkre módosul: 
“A közérdekvédelem biztosítása céljából a 

közvállalatban, a képviselő-testület a következőket 
hagyja jóvá:  

1. a közvállalat Alapszabályát és annak 
módosításait és kiegészítését; 

2. a garancia, váltókezesség, kezesség, zálog 
jóváhagyása és más biztosítási eszközök 
jóváhagyása olyan tevékenységekre, 
amelyek nem a közérdekű tevékenységek 
közé tartoznak munkákhoz szükséges 
biztosítási eszközöket;  

3. a közvállalat nagyobb értékű vagyona 
feletti rendelkezésről (megszerzéséről és 
elidegenítéséről) hozott határozatot, mely 
vagyon funkciója a közérdekű 
tevékenységek végzésével van közvetlen 
kapcsolatban;  

4. a termékek leszállításának és a 
szolgáltatásoknak az általános feltételeiről 
szóló okiratot;  

5. tőkebefektetések;  
6. státuszváltozások;  
7. jóváhagyja az állami tőke értékének 

felbecsüléséről, valamint ennek a tőkének 
a részvényekben való kimutatásáról szóló 
okiratot, továbbá a tulajdonátalakításról 
szóló programot és határozatot  

8. jóváhagyja a hosszú- és középtávú 
munka- és fejlesztési tervet  

9. az éves működési programot;  
10. határoz a saját működési körébe tartozó 

tevékenységeket végző leányvállalatok 
megalapításáról; 

11. jóváhagyja a nyereségelosztásról szóló 
határozatot;  

12. egyéb határozatokat, a közérdekű 
tevékenységeket szabályozó törvénnyel 
összhangban. 

A közvállalat díjszabását (az árakra 
vonatkozó határozatot) a Városi tanács hagyja jóvá.”  
 

19. szakasz 
              A 16. szakasz megváltozik és így hangzik: 

“A kommunális tevékenységek végzése 
közben a közvállalat munkájának törvényességét a 
Városi Közigazgatási Hivatal illetékes 
kommunálisügyi szolgálata felügyeli.” 

 

20. szakasz 
A 17. szakaszban a „vállalat” szó helyett a 

„közvállalat” szót írjuk. 
 

21. szakasz 
A 17. szakasz után hozzáírjuk a VI/A 

fejezetet és a 17a és 17b szakaszokat, a VI/B fejezetet 
és a 17c és 17d szakaszokat, valamint a VI/C 
fejezetet és a 17e szakaszt, melyek a 
következőképpen szólnak: 
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“VI/A VAGYONSZERZÉS ÉS VAGYON-
ELIDEGENÍTÉS 
 

17a szakasz 
Azokat az építményeket és egyéb 

ingatlanokat, berendezéseket és felszerelést, melyek a 
közhasznú tevékenységek ellátását szolgálják, a 
közvállalat nem idegenítheti el, kivéve, ha azokat 
elavultságuk miatt, korszerűsítésük vagy műszaki-
technológiai fejlesztésük céljából cserélik le. 

 
17b szakasz 

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

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

VI/B KOCKÁZATVÁLLALÁS ÉS 
NYERESÉGELOSZTÁS 
 

17c szakasz 
A közvállalat kötelezettségeiért teljes 

vagyonával felel. 
A közvállalat a tevékenységéből eredő, 

cselekvés vagy mulasztás révén keletkezett kárért 
kizárólag a közvállalat eszközeivel felel, az alapító 
szolidáris felelősségvállalása nélkül. 

 

17d szakasz 
A Közvállalat nyereségét a törvénnyel, a 

Közvállalat alapszabályával és a Közvállalat 
működési tervével összhangban kell meghatározni és 
felosztani. 

A nyereség felosztásáról az igazgatóbizottság 
hoz döntést, a képviselő-testület jóváhagyásával. 

  
VI/C KÖRNYEZETVÉDELEM 

17e szakasz 
A közvállalat köteles tevékenysége végzése 

közben biztosítani a környezetvédelemhez és 
környezetfejlesztéshez szükséges feltételeket, 
valamint megelőzni a környezetet károsító hatások 
okait, és elhárítani a következményeket. 

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

 
22. szakasz 

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

A jelen rendelet hatályba lépése után el kell 
készíteni a szabadkai Subotica-trans Közvállalat 
megalapításáról szóló határozat egységes szerkezetű 
szövegét. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-21/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 4. szakaszának 3. 
bekezdése (a SZK Hivatalos Közlönyének 25/2000, 
25/02, 107/05, 108/05-javít. és 123/07-más törv.) és 
Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-javít. száma) alapján 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta a 
következő 

 
RENDELETET 

a Parking Kommunális Közvállalat Szabadka 
megszervezéséről szóló határozat módosításáról és 

kiegészítéséről  
 

1. szakasz 
 A Parking Kommunális Közvállalat 
megalapításáról szóló határozat elnevezésében 
Szabadka Község Hivatalos Lapjának 13/1998, 
15/1998, 4/1999, 5/2000, 38/01, 21/02 és 16/03 
száma) a „Parking Kommunális Közvállalat” szavak 
után hozzáírjuk a „Szabadka” szót. 

 
2. szakasz 

Az 1. szakasz 1. bekezdésében a „Szabadka 
Község” szavak a következőképpen módosulnak: 
„Szabadka Város (a továbbiakban: Város)”. 

Az 1. után hozzáírjuk a 2. szakaszt, amely 
így szól: 

„A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt 
közvállalat alapítója a Város, melynek nevében az 
alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete 
gyakorolja (a továbbiakban: képviselő-testület), 
Szabadka, Szabadság tér 1.” 
 Az eddigi 2. bekezdésben, amely 3. 
szakasszá válik, a „Szabadka Község Képviselő-
testületének Végrehajtó bizottsága” szavak helyett a 
„Városi Tanács” szavakat írjuk. 

 
3. szakasz 

 A 2. szakaszban a „Szabadka Község” 
szavak helyére a „Város” szó kerül. 
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4. szakasz 
 A 3. szakasz feletti címben a „CÉGNÉV” 
szót felcseréljük a „ÜZLETI NÉV” szavakra. 

A 3. szakasz 1. bekezdésében a „cégnév” szó 
helyett a „közvállalat üzleti neve” szavakat írjuk. 

A 2. bekezdésben a „székhely” szó elé 
hozzáírjuk a „közvállalat” szót.  
 

5. szakasz 
 Az 5. szakasz 1. bekezdés 1. fordulatában a 
„községi” szó helyére a „városi” szót írjuk. 
 

6. szakasz 
 A 6. szakaszban töröljük a „Szabadka 
község” szavakat. 
 

7. szakasz 
 A 8. szakasz 1. bekezdés 4. fordulatában a 
„községi” szó helyére a „városi” szó kerül 
 Az 5. fordulatban a „Község” szót 
felcseréljük a „Város” szóval. 
 A 6. fordulatban töröljük a „község” szót.  

 
8. szakasz 

 A 9. szakaszt töröljük. 
 

9. szakasz 
A 10. szakasz feletti címben a „SZERVEI” 

szó elé hozzáírjuk a „KÖZVÁLLALAT” szót. 
A 10. szakaszban a „a Közvállalatban 

működő közigazgatási szervek” szavak helyett a 
következőket írjuk: ”a Közvállalat szervei” szó. 

 
10. szakasz 

A 11. szakasz megváltozik és így hangzik: 
             „A közvállalat irányítószerve az 
igazgatóbizottság. 
 Az Igazgatóbizottságnak van elnöke, alelnök 
és öt tagja, akiket a képviselő-testület nevez ki és 
ment fel. 
 Az Igazgatóbizottság két tagját a közvállalat 
dolgozóinak soraiból neveznek ki.” 
 Az alkalmazottak képviselői a közvállalat 
Alapszabályában meghatározott módon javasolhatók. 
             Az igazgatóbizottság tagjainak megbízatási 
ideje négy évig tart.” 
 

11. szakasz 
 Megváltozik a 10. szakasz, és így hangzik: 
 „Az Igazgatóbizottság a törvénnyel 
összhangban: 

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

és fejlesztési tervet, valamint az éves 
gazdálkodási tervet;  

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

növeléséről;  

5) döntést hoz a leányvállalatok 
megalapításáról;  

6) elfogadja a vállalat működéséről szóló 
jelentéseket és az éves elszámolást;  

7) határoz a nyereség elosztásáról;  
8) meghozza a beruházási programokat, 

valamint a beruházási befektetésekre 
vonatkozó programokat és kritériumokat;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19) meghozza a működésére vonatkozó 
ügyrendi szabályzatot; 

20)  ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel és 
a Közvállalat alapszabályával előírt egyéb 
feladatokat is.” 

 
12. szakasz 

A 13. szakasz a következőkre módosul: 
 “A közérdekvédelem biztosítása céljából a 
közvállalatban, a képviselő-testület a következőket 
hagyja jóvá:  

1. a közvállalat Alapszabályát és annak 
módosításait és kiegészítését; 

2. a garancia, váltókezesség, kezesség, 
jelzálogzálog jóváhagyása és más 
biztosítékok jóváhagyása olyan 
tevékenységekre, amelyek nem a közérdekű 
tevékenységek közé tartoznak 



34. oldal – 6. szám                                               Szabadka Város Hivatalos Lapja                                                 2009. május 07. 

3. a közvállalat nagyobb értékű vagyona 
feletti rendelkezésről (megszerzéséről és 
elidegenítéséről) hozott határozatot, mely 
vagyon funkciója a közérdekű 
tevékenységek végzésével van közvetlen 
kapcsolatban;  

4. a termékek leszállításának és a 
szolgáltatásoknak az általános feltételeiről 
szóló okiratot;  

5. tőkebefektetések;  
6. státuszváltozások;  
7. jóváhagyja az állami tulajdonú tőke 

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

8. jóváhagyja a hosszú- és középtávú 
működési és fejlesztési tervet  

9. az éves működési programot;  
10. a határozatot a vállalat működési körébe 

tartozó tevékenységeket végző 
leányvállalatok megalapításáról; 

11. jóváhagyja a nyereségelosztásról szóló 
határozatot;  

12. egyéb határozatokat, a közérdekű 
tevékenységeket szabályozó törvénnyel 
összhangban. 

A közvállalat díjszabását (az árakra 
vonatkozó határozatot) a Városi Tanács hagyja jóvá.” 
 

13. szakasz 
 A 13. szakasz után hozzáírjuk a 13a szakaszt, 
amely így szól: 
 

„13a szakasz 
A 15. szakasz a következőkre módosul: 
„Az igazgató a közvállalat ügyvezető szerve. 
A közvállalat igazgatóját a képviselő-testület 

nevezi ki és menti fel. 
Az igazgatót négy éves megbízatási 

időszakra nevezik ki, és mandátumának lejárta után 
újra választható. 

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

 
14. szakasz 

            A 14. szakasz a következőkre módosul: 
„A közvállalat igazgatója: 

1) képviseli a közvállalatot;  
2) megszervezi és irányítja a 

munkafolyamatot, irányítja a közvállalat 
működését;  

3) felel a Közvállalat működésének 
törvényességéért;  

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

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

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

munkaszervezési szabályzatot;. 
8) Javasolja az igazgatóbizottságnak a 

hatáskörébe tartozó határozatok és más 
okiratok meghozatalát, 

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

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

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

 

15. szakasz 
 A 14. szakasz után hozzáírjuk a 14a szakaszt, 
amely így hangzik: 
 

„14a szakasz 
Az igazgató jogosultságainak keretében 

felhatalmazhat egy másik személyt a vállalat 
képviseletével.  

Az igazgató az Igazgatóbizottság 
jóváhagyásával és a törvénnyel összhangban adhat 
vagy visszavonhat cégjegyzésre jogosító 
meghatalmazást.”  
  

16. szakasz 
Megváltozik a 15. szakasz és így szól:  
„A Felügyelő bizottság a közvállalat 

felügyeleti szerve. 
A közvállalat Felügyelő bizottságának elnöke 

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

A Felügyelő bizottság egyik tagját az 
alkalmazottak soraiból nevezik ki. 

Az alkalmazottak képviselőjét a közvállalat 
alapszabályában meghatározott módon jelölik. 

A Felügyelő bizottság megbízatási ideje négy 
évig tart.” 

 

17. szakasz 
 A 15. szakasz után hozzáírjuk a 15a szakaszt, 
amely így hangzik: 
 

“ 15a szakasz 
“A Felügyelő bizottság a törvénnyel 

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

egyszer jelentést nyújt be a képviselő-testületnek.  
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Ezzel egyidejűleg a jelen szakasz 2. 
bekezdésében említett jelentést a Felügyelő bizottság 
elküldi az Igazgatóbizottságnak is.” 

 
18. szakasz 

A 17.a szakasz után hozzáírjuk a IV/A 
fejezetet és a 17b és 17c szakaszokat, a IV/B fejezetet 
és a 17d és a 17e szakaszokat, valamint a  szakaszt, 
valamint a IV/C fejezetet és a 17f szakaszt, melyek a 
következőképpen szólnak: 

“IV/A VAGYONSZERZÉS ÉS VAGYON-
ELIDEGENÍTÉS 
 

17b szakasz 
 A közvállalat nem idegenítheti el az 
épületeket és más ingatlanokat, a felszerelést és a 
berendezéseket, melyeket közérdekű tevékenységek 
végzésére használnak, kivéve, ha elavultságuk miatt, 
vagy korszerűsítés, műszaki-technológiai fejlesztés 
céljából cserélik le azokat. 
 

17c szakasz 
 A közhasznú tevékenység ellátását 

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

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

IV/B KOCKÁZATVÁLLALÁS ÉS 
NYERESÉGELOSZTÁS 

17d szakasz 
A közvállalat kötelezettségeiért teljes 

vagyonával felel. 
A közvállalat a tevékenységéből eredő, 

cselekvés vagy mulasztás révén keletkezett kárért 
kizárólag a közvállalat eszközeivel felel, az alapító 
szolidáris felelősségvállalása nélkül. 

 
17e szakasz 

A Közvállalat nyereségét a törvénnyel, a 
Közvállalat alapszabályával és a Közvállalat 
működési tervével összhangban kell meghatározni és 
felosztani. 
 A nyereség felosztásáról az igazgatóbizottság 
hoz döntést, a képviselő-testület jóváhagyásával.  

 
IV/C KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

17f szakasz 
 A Közvállalat tevékenysége végzése 

közben köteles biztosítani a környezetvédelemhez és 
környezetfejlesztéshez szükséges feltételeket, 

valamint megelőzni a környezetet károsító hatások 
okait és elhárítani azok következményeit. 

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

19. szakasz 
A 19. szakasz a következőkre módosul: 
“ A Közvállalat kommunális tevékenység 

folyatása során végzett munkájának törvényessége 
felett a városi közigazgatási hivatal kommunális 
ügyekben illetékes szolgálata gyakorol felügyeletet.” 
 

20. szakasz 
A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos 

Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon 
lép hatályba. 
A jelen rendelet hatályba lépését követően el kell 
készíteni a Parking Kommunális Közvállalat 
alapításáról szóló határozat egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-23/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 4. 
szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05-ijav. és 
123/07-más törv. száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 
27/08-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta az 
alábbi 

RENDELETET  
a Kéményseprő Szolgáltató Kommunális 
Közvállalat alapításáról szóló határozat 

módosításáról és kiegészítéséről 
 

1. szakasz 
A Kéményseprő Szolgáltató Kommunális 

Közvállalat alapításáról szóló határozat (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 25/98, 5/2000, 38/01, 
21/02, 16/03 és 45a/03 száma) elnevezésében a 
„Kéményseprő” szó elé a „Szabadkai” szót kell 
beírni. 
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2. szakasz 
A határozat 1. szakaszában a 

„KÉMÉNYSEPRŐ SZOLGÁLTATÓ” szavak elé a 
„Szabadkai” szót kell beírni. 

Az 1. bekezdés után a következő 2. 
bekezdést kell beírni: 

„A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt 
Közvállalat alapítója a Város, melynek nevében az 
alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete 
(a továbbiakban: képviselő-testület), Szabadka, 
Szabadság tér 1. gyakorolja.”  

 
3. szakasz 

A 2. szakaszban a „község” szót a „Város” 
szóra kell cserélni. 
 

4. szakasz 
A 3. szakasz feletti címben a „CÉGNÉV” 

szót az „ÜZLETI NÉV” szavakra kell cserélni. 
A 3. szakasz 1. bekezdésében a „Cégnév” 

szót a „Közvállalat üzleti neve” szavakra kell 
cserélni. 

A 2. bekezdésben a „Rövidített cégnév” 
szavak helyett a „Közvállalat rövidített üzleti neve” 
szavakat kell beírni. 

 

5. szakasz 
A 4. szakaszban a „Székhelye” szó elé a 

„Közvállalat” szót kell beírni. 
 

6. szakasz 
A 7. szakaszban törölni kell a „Szabadka 

község” szavakat. 
 

7. szakasz 
A 9. szakasz 1. pont 2. fordulatában a 

„községi” szót törölni kell. 
 

8. szakasz 
A 10. szakaszt törölni kell. 

 
9. szakasz 

A 12. szakasz a következőkre módosul: 
„Az igazgatóbizottság a Közvállalat irányító 

szerve. 
Az igazgatóbizottság elnökből, 

elnökhelyettesből és öt tagból áll, kiket a képviselő-
testület nevez ki és ment fel. 

Az igazgatóbizottság két tagját a Közvállalat 
alkalmazottai közül kell kinevezni. 

Az alkalmazottak képviselőit a Közvállalat 
alapszabályában előírt módon kell jelölni. 

Az igazgatóbizottság tagjainak mandátuma 
négy évre szól.” 

 

10. szakasz 
A 13. szakasz a következőkre módosul: 
„Az igazgatóbizottság, a törvénnyel 

összhangban: 
1) meghatározza az üzleti politikát;  

2) meghozza a hosszú távú és rövid távú 
működési és fejlesztési terveket, valamint 
az éves gazdálkodási tervet;  

3) meghozza az alapszabályt;   
4) dönt az alaptőke csökkentéséről és 

növeléséről;  
5) dönt a leányvállalatok alapítása ügyében;  
6) elfogadja a vállalat gazdálkodásáról szóló 

beszámolókat és az éves elszámolást;  
7) dönt a nyereség elosztásáról;  
8) meghozza a beruházási terveket és a 

beruházások programjait és kritériumait;  
9) dönt a részvények kiadásának, eladásának 

és vásárlásának ügyében, a közvállalatban 
való részesedés eladásáról vagy más 
vállalatban illetve gazdasági társaságban 
való részesedés vásárlásáról;  

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

11) meghatározza a díjszabást (dönt az 
árakról);  

12) dönt a Közvállalat nagyobb értékű 
vagyona feletti rendelkezést (beszerzést és 
elidegenítést) illetően;  

13) dönt a tőkeberuházásról;  
14) dönt a státusbeli változásokat illetően:  
15) meghozza az állami tulajdonú tőke 

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

16) dönt a Közvállalat üzleti nevének, 
székhelyének és tevékenységének 
változtatásáról; 

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

18) javaslatot tesz a képviselő-testület előtt a 
Közvállalat igazgatójának kinevezésére;  

19) meghozza a működésére vonatkozó 
ügyrendi szabályzatot; 

20) ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel és 
a Közvállalat alapszabályával előírt egyéb 
feladatokat is.”  

 
11. szakasz 

A 14. szakasz a következőkre módosul: 
„A felügyelő bizottság a Közvállalat 

felügyeleti szerve. 
A Közvállalat felügyelő bizottsága elnökből 

és két tagból áll, kiket a képviselő-testület nevez ki és 
ment fel. 
 A felügyelő bizottság egyik tagját a 
Közvállalat alkalmazottai közül kell kinevezni. 
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 Az alkalmazottak képviselőjét a Közvállalat 
alapszabályában előírt módon kell jelölni. 

A felügyelő bizottság tagjainak mandátuma 
négy évre szól.” 
 

12. szakasz 
A 15. szakasz a következőkre módosul: 

„A felügyelő bizottság a törvénnyel összhangban: 
- felügyeletet gyakorol a Közvállalat 

működése felett; 
- átvizsgálja az éves jelentést, az éves 

elszámolást és a nyereség elosztásának 
javaslatát. 

A felügyelő bizottság évente legalább 
egyszer jelentést tesz a képviselő-testület előtt az 
elvégzett felügyeletről. A jelen szakasz 2. 
bekezdésében foglalt jelentést a felügyelő bizottság 
egyidejűleg az igazgatóbizottsághoz is eljuttatja.”  
 

13. szakasz 
A 16. szakaszt törölni kell. 

 
14. szakasz 

A 17. szakasz 1. bekezdésében a „községi” 
szót törölni kell. 

 
15. szakasz 

A 18. szakasz a következőkre módosul: 
„A Közvállalat igazgatója: 
1) képviseli a Közvállalatot;  
2) megszervezi és irányítja a 

munkafolyamatot, irányítja a Közvállalat 
működését;  

3) felel a Közvállalat működésének 
törvényességéért;  

4) javaslatot tesz a működési és fejlesztési 
tervekre és intézkedéseket foganatosít 
azok végrehajtására;  

5) benyújtja a pénzügyi jelentéseket, 
gazdálkodásról szóló beszámolókat és 
éves elszámolást;  

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

szabályzatot;  
8) javasolja az igazgatóbizottság előtt a 

hatáskörébe tartozó határozatok és egyéb 
okiratok meghozatalát; 

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

10) dönt az alkalmazottak egyes jogait, 
kötelezettségeit és felelősségeit illetően, a 
törvénnyel és a kollektív szerződéssel 
összhangban; 

11) ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel és 
a Közvállalat alapszabályával előírt egyéb 
feladatokat is.”  

 

16. szakasz 
A 18a szakasz a következőkre módosul: 

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

1. a Közvállalat alapszabálya, annak 
módosításai és kiegészítései; 

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

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

4. az ellátás és szolgáltatásnyújtás általános 
feltételeiről szóló okirat; 

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

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

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

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

döntés a működési körébe tartozó 
tevékenységek ellátására; 

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

tevékenységek ellátását szabályozó 
törvénnyel összhangban. 

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

17. szakasz 
A 19. szakasz a következőkre módosul: 
Az igazgató, hatáskörének keretében írásban 

felhatalmazhat más személyt is a Közvállalat 
képviseletére.  

Az igazgató az Igazgatóbizottság 
jóváhagyásával és a törvénnyel összhangban adhat 
vagy visszavonhat cégjegyzésre jogosító 
meghatalmazást.”  
 

18. szakasz 
A 22. szakasz után a következő VI/A 

fejezetet, 22a és 22b szakaszokat, a VI/B fejezetet 
22c és 22d szakaszokat, valamint a VI/C fejezetet és  
22e szakaszt kell beírni: 

“VI/A VAGYON BESZERZÉSE ÉS 
ELIDEGENÍTÉSE 

 

22a szakasz 
Azokat az építményeket és egyéb 

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

22b szakasz 
A közhasznú tevékenység ellátását 

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

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

VI/B KOCKÁZATVÁLLALÁS ÉS 
NYERESÉGELOSZTÁS 
 

22c szakasz 
A közvállalat kötelezettségeiért teljes 

vagyonával felel. 
A közvállalat a tevékenységéből eredő, 

cselekvés vagy mulasztás révén keletkezett kárért 
kizárólag a közvállalat eszközeivel felel, az alapító 
szolidáris felelősségvállalása nélkül. 

 

22d szakasz 
A Közvállalat nyereségét a törvénnyel, a 

Közvállalat alapszabályával és a Közvállalat 
működési tervével összhangban kell meghatározni és 
felosztani. 

A nyereség felosztásáról az igazgatóbizottság 
hoz döntést, a képviselő-testület jóváhagyásával.  

 
VI/C KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
22e szakasz 

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

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

19. szakasz 
A 24. szakasz a következőkre módosul: 
“ A Közvállalat kommunális tevékenység 

folyatása során végzett munkájának törvényessége 
felett a városi közigazgatási hivatal kommunális 
ügyekben illetékes szolgálata gyakorol felügyeletet.” 

 
20. szakasz 

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

A jelen rendelet hatályba lépését követően el 
kell készíteni a Kéményseprő Szolgáltató 
Kommunális Közvállalat alapításáról szóló határozat 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-24/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 4. szakaszának 3. 
bekezdése (a SZK Hivatalos Közlönyének 25/2000, 
25/02, 107/05, 108/05-javít. és 123/07-más törv.) és 
Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-javít. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.05.07-án 
megtartott  7. ülésén meghozta a következő 
 

RENDELETET 
a Temetkezési Közvállalat Szabadka 

megszervezéséről szóló végzés módosításáról és 
kiegészítéséről 

 
1. szakasz 

A Temetkezési Közvállalat Szabadka 
megszervezéséről szóló határozat (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 4/98, 21/98, 5/2000, 38/01, 21/02 
és 16/03 száma) elnevezésében a „megszervezéséről” 
szót felcseréljük a „alapításáról” szóval, valamint a 
„Szabadkán” szó helyére a „Szabadka” szó kerül. 

 
2. szakasz 

Az 1. szakasz megváltozik és így szól: 
„Közhasznú tevékenységek végzése – a 

Szabadka város területén levő temetők rendezése, 
fenntartása és temetkezés céljából (a továbbiakban: 
város) megalapítjuk a szabadkai Temetkezési 
Közvállalatot (a továbbiakban: közvállalat). 

A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt 
közvállalat alapítója a Város, melynek nevében az 
alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete 
gyakorolja (a továbbiakban: képviselő-testület), 
Szabadka, Szabadság tér 1.”  

 
3. szakasz 

 A címben, a 2. szakasz felett a: „CÉGNÉV” 
szó helyére a „ÜZLETI ELNEVEZÉS ” szavak 
kerülnek, valamint a „SZÉKHELY” szó elé a 
„KÖZVÁLLALAT” szót írjuk. 
 A 2. szakasz 1. bekezdésében a „a vállalat 
cégneve” szavak helyére a következők kerülnek: „a 
közvállalat üzleti neve”. 
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 A 2. szakaszban a „székhely” szó után a 
„közvállalat” szót írjuk. 
 

4. szakasz 
 A 3. szakasz feletti címben töröljük a 
„KOMMUNÁLIS” szót. 
 Töröljük a 3. szakaszt.  

 
5. szakasz 

 A 8. szakasz feletti címben töröljük a 
következő szavakat „A KÖZVÁLLALAT 
SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁRALAKÍTÁSA”. 
 Megváltozik a 8. szakasz és így szól: 
 „A kommunális tevékenységek végzésére és 
fejlesztésére a kommunális szolgáltatásokból befolyó 
bevételekből, illetve egyéb forrásokból biztosítjuk az 
eszközöket, a törvénnyel és a képviselő-testület 
határozatával összhangban.” 
 

6. szakasz 
 Töröljük a 9. szakaszt. 

 

7. szakasz 
 Töröljük a 10. szakaszt. 

 

8. szakasz 
 A 11. szakasz feletti cím megváltozik és így 
hangzik: 
 „VI. A KÖZVÁLLALAT SZERVEI ÉS A 
KÖZÉRDEKVÉDELEM BIZTOSÍTÁSA” 
 Töröljük a 11. szakaszt. 

 
9. szakasz 

 A 12. szakaszban az 1-3. bekezdés 
megváltozik, és a következőképpen hangzik: 
 „A közvállalat irányítószerve az 
igazgatóbizottság. 
 Az igazgatóbizottságnak van elnöke, alelnök 
és öt tagja, akiket a képviselő-testület nevez ki és 
ment fel. 
 Az igazgatóbizottság két tagját a közvállalat 
dolgozóinak soraiból neveznek ki.” 
 A 3. bekezdés után új 4. bekezdést iktatunk 
be, amely így hangzik: 
 „Az alkalmazottak képviselői a közvállalat 
Alapszabályában meghatározott módon 
javasolhatók.” 
 Az eddigi 4. bekezdés 5. lesz. 

 
10. szakasz 

 Megváltozik a 13. szakasz és így hangzik: 
 „Az igazgatóbizottság a törvénnyel 
összhangban: 

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

és fejlesztési tervet, valamint az éves 
működési programot;  

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

növeléséről;  

5) döntést hoz a leányvállalatok 
megalapításáról;  

6) elfogadja a vállalat működéséről szóló 
jelentéseket és az éves elszámolást;  

7) határoz a nyereség elosztásáról;  
8) meghozza a beruházási programokat, 

valamint a beruházási befektetésekre 
vonatkozó programokat és kritériumokat;  

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

10) határoz a garanciáról, váltókezességről, 
kezességről, zálogról és a nem közérdekű 
tevékenységi körbe tartozó munkákhoz 
szükséges egyéb eszközök biztosításáról;  

11) meghozza a díjjegyzéket (az árakra 
vonatkozó határozatot);  

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

13) határozatot hoz a tőkebefektetésről;  
14) határozatot hoz a státuszváltozásokról: 

meghozza az állami tőke értékének 
felbecsüléséről, valamint ennek a tőkének 
a részvényekben való kimutatásáról szóló 
okiratot, továbbá a tulajdon-átalakításról 
szóló programot és határozatot;  

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

16) meghozza a közvállalat általános okiratait, 
mely okiratok meghozatalában a törvény, 
a jelen határozat vagy a közvállalat 
Alapszabálya szerint nem más szerv az 
illetékes; 

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

18) meghozza saját munkájának ügyrendjét; 
19) a törvénnyel, a jelen határozattal és a 

közvállalat Alapszabályában megállapított 
egyéb tevékenységeket is végez.”  

 
11. szakasz 

 Megváltozik a 14. szakasz és így szól: 
 “A közérdekvédelem biztosítása céljából a 
közvállalatban, a képviselő-testület a következőket 
hagyja jóvá:  

1. a közvállalat Alapszabályát és annak 
módosításait és kiegészítését; 

2. a garancia, váltókezesség, kezesség, zálog 
jóváhagyása és más biztosítási eszközök 
jóváhagyása olyan tevékenységekre, 
amelyek nem a közérdekű tevékenységek 
közé tartoznak munkákhoz szükséges 
biztosítási eszközöket;  
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3. a közvállalat nagyobb értékű vagyona 
feletti rendelkezésről (megszerzéséről és 
elidegenítéséről) hozott határozatot, mely 
vagyon funkciója a közérdekű 
tevékenységek végzésével van közvetlen 
kapcsolatban;  

4. a termékek leszállításának és a 
szolgáltatásoknak az általános feltételeiről 
szóló okiratot;  

5. tőkebefektetések; státuszváltozások;  
6. jóváhagyja az állami tőke értékének 

felbecsüléséről, valamint ennek a tőkének 
a részvényekben való kimutatásáról szóló 
okiratot, továbbá a tulajdon-átalakításról 
szóló programot és határozatot  

7. jóváhagyja a hosszú- és középtávú 
munka- és fejlesztési tervet  

8. az éves működési programot;  
9. határoz a saját működési körébe tartozó 

tevékenységeket végző leányvállalatok 
megalapításáról; 

10. jóváhagyja a nyereségelosztásról szóló 
határozatot;  

11. egyéb határozatokat, a közérdekű 
tevékenységeket szabályozó törvénnyel 
összhangban. 

 A díjszabást (az árakra vonatkozó 
határozatot) a Városi Tanács hagyja jóvá.  
 

12. szakasz 
 Megváltozik a 15. szakasz és így hangzik: 
 „Az igazgató a közvállalat ügyvezető szerve. 
 A közvállalat igazgatóját a képviselő-testület 
nevezi ki és menti fel. 

Az igazgatót négy éves megbízatási 
időszakra nevezik ki és mandátumának lejárta után 
újra választható. 
 A közvállalat igazgatójának kinevezéséig a 
képviselő-testület megbízott igazgatót nevezhet ki.” 

 
13. szakasz 

 A 15. szakasz után új szakaszokat írunk, a 
15a és a 15b szakaszokat, melyek így szólnak: 
  

„15a 
 A közvállalat igazgatója: 

1) képviseli a közvállalatot;  
2) megszervezi és vezeti a munkafolyamatot 

és irányítja a közvállalat működését;  
3) felelősséggel tartozik a közvállalat 

tevékenységének törvényességéért;  
4) munkaprogramot és fejlesztési tervet 

javasol, valamint intézkedéseket 
foganatosít ezek megvalósítása 
érdekében;  

5) indítványozza a pénzügyi jelentéseket, a 
működésről szóló jelentéseket és az évi 
elszámolást;  

6) végrehajtja az igazgatóbizottság 
határozatait;  

7) meghozza a működési és 
munkaszervezési szabályzatot;. 

8) javasolja az igazgatóbizottságnak a 
hatáskörébe tartozó határozatok és más 
okiratok meghozatalát, 

9) meghozza az általános okiratokat, melyek 
meghozatalára jogosult;  

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

11) a törvény által, a jelen határozatban és a 
közvállalat alapszabályában 
meghatározott egyéb tevékenységeket 
végez.”  

 

15b szakasz 
Az igazgató jogosultságainak keretében 

felhatalmazhat egy másik személyt a vállalat 
képviseletével.  

Az igazgató az Igazgatóbizottság 
jóváhagyásával és a törvénnyel összhangban adhat 
vagy visszavonhat cégjegyzésre jogosító 
meghatalmazást.”  

 
14. szakasz 

A 16. szakasz a következőkre módosul:  
„A felügyelő bizottság a közvállalat 

felügyeleti szerve. 
A közvállalat Felügyelő bizottságának elnöke 

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

A felügyelő bizottság egyik tagját az 
alkalmazottak soraiból nevezik ki. 

Az alkalmazottak képviselőjét a közvállalat 
alapszabályában meghatározott módon jelölik. 

A felügyelő bizottság megbízatási ideje négy 
évig tart.” 

 
15. szakasz 

A 17. szakasz megváltozik, és a 
következőképpen hangzik: 

“A felügyelő bizottság a törvénnyel 
összhangban: 

- felügyeli a közvállalat működését; 
- áttekinti az éves jelentést, az évi 

elszámolást és a nyereség elosztására tett javaslatot. 
A felügyelő bizottság évente legalább 

egyszer jelentést nyújt be a képviselő-testületnek.  
Ezzel egyidejűleg a jelen szakasz 2. 

bekezdésében említett jelentést a felügyelő bizottság 
elküldi az igazgatóbizottságnak is.”  

 

16. szakasz 
 Töröljük a 18. szakaszt. 

 

17. szakasz 
 Töröljük a 20. szakaszt. 
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18. szakasz 
 A 21. szakasz megváltozik és így hangzik: 
 “A kommunális tevékenységek végzése 
közben a közvállalat munkájának törvényességét a 
Városi Közigazgatási Hivatal illetékes 
kommunálisügyi szolgálata felügyeli.  

 
19. szakasz 

 Töröljük a 21a szakaszt. 

 
20. szakasz 

 A 22. szakasz 2. bekezdése után következik 
az új 3. bekezdés, amely így hangzik: 

“A közvállalatnak a tevékenységeiből eredő 
károkért, melyeket cselekvéssel vagy mulasztással 
okozott, viselnie kell a felelősséget kizárólag a 
Közvállalat eszközeiből, az alapító szolidáris 
felelőssége nélkül.” 

21. szakasz 
A 22. szakasz után hozzáírjuk a VIII/A 

fejezetet és a 22a és 22b szakaszokat, a VIII/B 
fejezetet és a 22c szakaszt, valamint a VIII/C 
fejezetet és a 22d szakaszt, melyek a 
következőképpen szólnak: 

 

“VIII/A VAGYONSZERZÉS ÉS 
VAGYON-ELIDEGENÍTÉS 

 
22a szakasz 

A közvállalat nem idegenítheti el az 
épületeket és más ingatlanokat, a felszerelést és a 
berendezéseket, melyeket közérdekű tevékenységek 
végzésére használnak, kivéve, ha elavultságuk miatt, 
vagy korszerűsítés, műszaki-technológiai fejlesztés 
céljából cserélik le azokat. 
 

22b szakasz 
A közérdekű tevékenységek végzésével 

közvetlen összefüggésben levő nagyobb értékű 
vagyonbeszerzés és elidegenítés a képviselő-testület 
jóváhagyásával történik. 

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

 
VIII/B  A NYERESÉG ELOSZTÁSA 

22c szakasz 
A közvállalat nyereségének meghatározása 

és elosztása a törvénnyel összhangban, valamint a 
közvállalat működési tervének és alapszabályának 
megfelelően történik. 

A nyereség elosztásáról az Igazgatóbizottság 
hoz határozatot a képviselő-testület jóváhagyásával. 

  
VIII/C KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
22d szakasz 

A közvállalat köteles tevékenysége végzése 
közben biztosítani a környezetvédelemhez és 
környezetfejlesztéshez szükséges feltételeket, 
valamint megelőzni a környezetet veszélyeztető 
okokat és elhárítani a következményeket. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt 
feltételek biztosításának módját a közvállalat az általa 
végzett tevékenység környezeti hatásától függően 
határozza meg.” 

 

22. szakasz 
Jelen határozat Szabadka Város Hivatalos 

Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon 
lép hatályba. 

A jelen határozat hatályba lépése után 
elkészül a szabadkai Temetkezési közvállalat 
szervezéséről szóló határozat egységes szerkezetű 
szövege. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-25/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 4. szakaszának 3. 
bekezdése (a SZK Hivatalos Közlönyének 25/2000, 
25/02, 107/05, 108/05-javít. és 123/07-más törv.) és 
Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-javít. száma) alapján 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta a 
következő 
 

RENDELETET  
a Palics-Ludas Közvállalat megszervezéséről szóló 

határozat módosításáról és kiegészítéséről 
 

1. szakasz 
A Palics-Ludas Közvállalat 

megszervezéséről szóló határozat elnevezésében 
Szabadka Község Hivatalos Lapjának 13/1998, 
15/1998, 4/1999, 5/2000, 38/01, 21/02 és 16/03 
száma) a „megszervezéséről” szót felcseréljük a  
„megalapításáról” szóval, valamint a „Palics-Ludas 
Közvállalat” szó után írjuk hozzá a „Palics” szót. 
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2. szakasz 
Az 1. szakasz 1. bekezdésében a „szervezi” 

szó helyére a „megalapítja” szó kerül, valamint a 
„Község” szót felcseréjük a „Város” szóval. 

 
3. szakasz 

Az 1. szakasz után hozzáírjuk a 1a szakaszt, 
amely így hangzik: 
 

„1a szakasz 
„A jelen rendelet 1. szakaszában leírt 

közvállalat alapítója a Város, melynek nevében az 
alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete 
gyakorolja (a továbbiakban: képviselő-testület), 
Szabadka, Szabadság tér 1.” 
 

4. szakasz 
A 2. szakaszban a „cégnév” szót felcseréljük 

a „közvállalat üzleti név” szavakra..  
 

5. szakasz 
A 3. bekezdésben a „székhely” szó elé 

hozzáírjuk a „közvállalat” szót, valamint a 
„Néphősök parkja 9.”  

szavak és szám helyére a következőket írjuk: 
„Kanizsai út 17.”. 

 
6. szakasz 

A 4. szakaszban a „vállalat” szó a 
„közvállalat” szóra módosul. 

 
7. szakasz 

A 6. szakaszban törljük a „Szabadka község” 
szavakat. 
 

8. szakasz 
A 8. szakasz 1. bekezdésének bevezető 

mondatában törljük a „község” szót. 
A 2. bekezdés a következőkre módosul: 
„A jelen szakasz 1-5. pontjaiba foglalt 

eszközök a városi költségvetésből lesznek biztosítva, 
Szabadka Község Építési Igazgatósága Közvállalatán 
keresztül, és képviselő-testület által elfogadott éves 
tervvel és programmal összhangban.” 

Töröljük a 7. pontot. 
8. pontban az „Elit-Palics” kft. után vesszőt 

teszünk és a többi szót töröljük a végéig. 
Az eddigi 8-11. pontok 7-10. pontokká 

válnak 
Töröljük a 4. szakaszt. 

 
9. szakasz 

A 11. szakasz 1. bekezdés 9. fordulatát 
töröljük. 

 

10. szakasz 
A 13. szakasz 2. bekezdése megváltozik és 

így hangzik: 
             „A közvállalat irányítószerve az 
igazgatóbizottság.” 

             A 2. szakasz után hozzáírjuk a 3., 4., és 5. 
szakaszokat, melyek így szólnak: 
 „Az Igazgatóbizottságnak van elnöke, 
alelnök és öt tagja, akiket a képviselő-testület nevez 
ki és ment fel. 
 Az Igazgatóbizottság két tagját a közvállalat 
dolgozóinak soraiból neveznek ki.” 
 Az alkalmazottak képviselői a közvállalat 
Alapszabályában meghatározott módon 
javasolhatók.” 

Az eddigi 3. bekezdés 6. bekezdés lesz. 
 

11. szakasz 
Megváltozik a 14. szakasz, és így hangzik: 

 „Az Igazgatóbizottság a törvénnyel 
összhangban: 

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

működési és fejlesztési tervet, valamint 
az éves gazdálkodási tervet;  

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

növeléséről;  
5) döntést hoz a leányvállalatok 

megalapításáról;  
6) elfogadja a vállalat működéséről szóló 

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

valamint a beruházási befektetésekre 
vonatkozó programokat és 
kritériumokat;  

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

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

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

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

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

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

16) határoz a közvállalat üzleti nevének, 
székhelyének és tevékenységének 
megváltoztatásáról; 
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17) meghozza a védett természeti és kulturális 
kincsek védelmének és fejlesztésének 
programját; 

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

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

20) meghozza a működésére vonatkozó 
ügyrendi szabályzatot; 

21) ellátja a törvénnyel, a jelen rendelettel és 
a Közvállalat alapszabályával előírt egyéb 
feladatokat is.” 

  
12. szakasz 

A 15. szakasz a következőkre módosul: 
„Az igazgató a közvállalat ügyvezető szerve. 
A közvállalat igazgatóját a képviselő-testület 

nevezi ki és menti fel. 
Az igazgatót négy éves megbízatási 

időszakra nevezik ki, és mandátumának lejárta után 
újra választható. 

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

13. szakasz 
 A 15. szakasz után hozzáírjuk a 15a és a 15b 
szakaszt, melyek így szólnak: 
 

„15a szakasz 
A 14. szakasz a következőkre módosul: 
„A közvállalat igazgatója: 

1) képviseli a közvállalatot;  
2) megszervezi és irányítja a 

munkafolyamatot, irányítja a közvállalat 
működését;  

3) felel a Közvállalat működésének 
törvényességéért;  

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

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

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

munkaszervezési szabályzatot;. 
8) Javasolja az igazgatóbizottságnak a 

hatáskörébe tartozó határozatok és más 
okiratok meghozatalát, 

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

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

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

 
15b szakasz 

Az igazgató jogosultságainak keretében 
felhatalmazhat egy másik személyt a vállalat 
képviseletével.  

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

14. szakasz 
Megváltozik a 16. szakasz és így szól:  
„A Felügyelő bizottság a közvállalat 

felügyeleti szerve. 
A közvállalat Felügyelő bizottságának elnöke 

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

A Felügyelő bizottság egyik tagját az 
alkalmazottak soraiból nevezik ki. 

Az alkalmazottak képviselőjét a közvállalat 
alapszabályában meghatározott módon jelölik. 

A Felügyelő bizottság megbízatási ideje négy 
évig tart.” 

 

15. szakasz 
             A 16. szakasz után hozzáírjuk a 16a szakaszt, 
amely így hangzik: 
 

“ 16a szakasz 
“A Felügyelő bizottság a törvénnyel 

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

egyszer jelentést nyújt be a képviselő-testületnek.  
A Felügyelő bizottság az említett jelentést 

ezzel egyidejűleg elküldi az Igazgatóbizottságnak is.” 
 

16. szakasz 
A 17. szakasz a következőkre módosul: 

 “A közérdekvédelem biztosítása céljából a 
közvállalatban, a képviselő-testület a következőket 
hagyja jóvá:  

1. a közvállalat Alapszabályát és annak 
módosításait és kiegészítését; 

2. a garancia, váltókezesség, kezesség, 
jelzálogzálog jóváhagyása és más 
biztosítékok jóváhagyása olyan 
tevékenységekre, amelyek nem a közérdekű 
tevékenységek közé tartoznak 

3. a közvállalat nagyobb értékű vagyona 
feletti rendelkezésről (megszerzéséről és 
elidegenítéséről) hozott határozatot, mely 
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vagyon funkciója a közérdekű 
tevékenységek végzésével van közvetlen 
kapcsolatban;  

4. a termékek leszállításának és a 
szolgáltatásoknak az általános 
feltételeiről szóló okiratot;  

5. tőkebefektetések;  
6. státuszváltozások;  
7. jóváhagyja az állami tulajdonú tőke 

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

8. jóváhagyja a hosszú- és középtávú 
működési és fejlesztési tervet  

9. az éves működési programot;  
10. a határozatot a vállalat működési körébe 

tartozó tevékenységeket végző 
leányvállalatok megalapításáról; 

11. jóváhagyja a nyereségelosztásról szóló 
határozatot;  

12. egyéb határozatokat, a közérdekű 
tevékenységeket szabályozó törvénnyel 
összhangban. 

A díjszabást (az árakra vonatkozó 
határozatot) a Városi Tanács hagyja jóvá.” 
 

17. szakasz 
A 19. szakasz a következőkre módosul: 
“A Közvállalat kommunális tevékenység 

folyatása során végzett munkájának törvényessége 
felett a városi közigazgatási hivatal kommunális és 
környezetvédelmi ügyekben illetékes szolgálata 
gyakorol felügyeletet.” 
 

18. szakasz 
A 20. szakaszban a 2. bekezdés után 

beiktatjuk a 3. bekezdést, amely így hangzik: 
“A közvállalatnak a tevékenységeiből eredő 

károkért, melyek cselekvéssel vagy mulasztással 
keletkeztek, viselnie kell a felelősséget kizárólag a 
Közvállalat eszközeiből, az alapító szolidáris 
felelősségvállalása nélkül.” 
 

19. szakasz 
A 20. szakasz után hozzáírjuk a 20a, 20b, 

20c és 20d szakaszokat, melyek a következőképpen 
hangzanak: 
 

“ 20a szakasz 
A közvállalat nem idegenítheti el az 

épületeket és más ingatlanokat, a felszerelést és a 
berendezéseket, melyeket közérdekű tevékenységek 
végzésére használnak, kivéve, ha elavultságuk miatt, 
vagy korszerűsítés, műszaki-technológiai fejlesztés 
céljából cserélik le azokat. 

 

20b szakasz 
      A közhasznú tevékenység ellátását 

közvetlenül szolgáló, nagyobb értékű vagyon 

beszerzése vagy elidegenítése csak a képviselő-
testület jóváhagyásával történhet. 

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

  

20c szakasz 
A Közvállalat nyereségét a törvénnyel, a 

Közvállalat alapszabályával és a Közvállalat 
működési tervével összhangban kell meghatározni és 
felosztani. 

A nyereség felosztásáról az igazgatóbizottság 
hoz döntést, a képviselő-testület jóváhagyásával. 
 

20d szakasz 
A Közvállalat tevékenysége végzése közben 

köteles biztosítani a környezetvédelemhez és 
környezetfejlesztéshez szükséges feltételeket, 
valamint megelőzni a környezetet károsító hatások 
okait és elhárítani azok következményeit. 

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

 
20. szakasz 

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

A jelen rendelet hatályba lépését követően el 
kell készíteni a Palics-Ludas Közvállalat alapításáról 
szóló határozat egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét. 

 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-26/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 
 A tűzvédelmi törvény 75. szakaszának 1. 
bekezdése (az SZSZK Hivatalos Közlönyének. 37/88 
és az SZK Hivatalos Közlönyének 53/93 – más törv., 
67/93 – más törv., 48/94 – más törv., és 101/05 – más 
törv.), a költségvetési rendszerről szóló törvény 44. 
szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 9/02, 
87/02, 61/05 – más törv., 66/05, 101/05 – más törv., 
62/06 – más törv., 85/06 és 86/06 – javít.), a helyi 
öbkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. 
bekezdés 19) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 
129/07 száma) és Szabadka Város Alapszabályának 
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33. szakasz 1. bekezdés 6. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08 – javít.) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott  7. ülésén meghozta az 
alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Szabadkai Városi Tűzvédelmi Alap 

megalapításáról  
 

1. szakasz 
 Jelen határozattal megalapítjuk a Szabadkai 
Városi Tűzvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap). 
 

2. szakasz 
 Az Alap megalapításának célja, hogy a 
törvénnyel összhangban eszközöket biztosítson a 
tűzvédelem fejlesztésére, éspedig: 

1. az önkéntes tűzoltó egyesületek 
egységeinek munkájához, 

2. a tűzoltó egyesületek és a városi tűzoltó 
szövetség olyan 
programtevékenységeinek 
finanszírozása, amelyek a város területén 
jelentősek lehetnek a tűzvédelem 
fejlesztése szempontjából. 

 
3. szakasz 

Az Alapot határozatlan időre alapítjuk.  
 

4. szakasz 
 Az Alap eszközei az alábbiakra fordíthatók: 

1.) a tűzoltáshoz szükséges felszerelés és 
eszközök beszerzésére, 

2.) a tűzoltó egységek és a felszerelés 
elhelyezésére szolgáló létesítmények 
építésére, 

3.) a tűzoltó egységek káderképzésére és 
szakmai továbbképzésére, 

4.) a preventív-nevelő tevékenységek 
fejlesztésére  

5.) egyéb olyan tevékenységek 
finanszírozása, amelyek a tűzvédelem 
fejlesztését szolgálják a város területén. 

 
5. szakasz 

 Az Alapot a Tűzvédelmi Alap Tanácsa 
irányítja (a továbbiakban: Tanács). 

A Tanácsnak van elnöke, alelnöke, és 5 tagja, 
akiket a polgármester nevez ki négy éves megbízatási 
időre. 

A Tanácsba az érdekelt szervezetek és 
szervek négy tagot jelölnek. 

A jelen határozat értelmében az érdekelt 
szervezetek és szervek alatt a következőket értjük:  

- a Városi Tűzoltó Szövetség,  
- a Belügyminisztérium kötelékeibe 

tartozó tűzoltó egységek,  

- Belügyminisztérium - a tűzvédelmi 
felügyeletben illetékes szolgálat  

- Biztosítási szervezetek egyesülete. 
 

6. szakasz 
 Az Alap irányításában a Tanács a következő 
tevékenységeket végzi: 

1) Javaslatot készít az Alap évi programjára 
vonatkozóan, amit a polgármesternek 
továbbít jóváhagyásra 

2) Javasolja a polgármesternek az Alap 
eszközeinek felhasználására vonatkozó 
határozat meghozatalát 

3) Évi jelentést készít a polgármesternek az 
Alap programjának megvalósításáról. 

 
7. szakasz 

 Az Alap szükségleteire a szakmai és 
adminisztratív teendőket a Városi Közigazgatási 
Hivatal Gazdaságfejlesztési, gazdasági, 
mezőgazdasági és idegenforgalmi szolgálata látja el, 
az Alap programjának megvalósítása céljából 
(továbbiakban: Szolgálat). 

A Szolgálat a következő tevékenységeket 
végzi: 

1. elkészíti az Alap éves tervének 
javaslatát, 

2. figyelemmel kíséri az Alap éves tervének 
megvalósítását, 

3. határozatjavaslatot készít az Alap 
eszközeinek felhasználásáról, 

4. megvalósítja az Alap eszközeinek 
felhasználásáról szóló határozatot, 

5. évi jelentést készít az Alap munkájáról  
6. az Alap irányításával kapcsolatos egyéb 

tevékenységeket is végez. 
 Az Alap irányításáért a Szolgálat felelős. 
 

8. szakasz 
 A polgármester: 

1) a Tanács javaslatára meghozza az Alap 
évi programját, 

2) határozatot hoz az Alap eszközeinek 
felhasználásáról a Tanács javaslatára és 

3) áttanulmányozza az Alap programjának 
megvalósításáról szóló jelentést. 

 
9. szakasz 

 Az Alap évi programja megállapítja:  

- a közeljövőre vonatkozó célokat és az 
eszközök konkrét rendeltetését, 

- a prioritásokat és 
- az eszközök felhasználásának ütemét. 
 

10. szakasz 
 Az Alap finanszírozási forrásai: 

1.) a folyó év költségvetése keretében 
biztosított előirányzatok  
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2.) a költségvetés célbevételei, amelyek az 
Alap célbevételeiként vannak 
meghatározva: 

a.) 6 % a vagyonbiztosító egyesületek és 
személyek által a város területén 
befizetett tűzkár elleni biztosítási 
prémium 6 %-a, 

b.) a tűzvédelmi szabályok 
megsértéséért megfizettetett 
pénzbüntetésekből származó összeg  

3.) jogi és természetes személyek 
adományai, 

4.) a város költségvetéséből származó egyéb 
eszközök. 

Az Alap a kötelezettségeit az Alap 
eszközeiből fedezi. 
 

11. szakasz 
 A jelen határozat hatályba lépésével érvényét 
veszíti a Szabadkai Községi Tűzvédelmi Alap 
megalapításáról szóló határozat (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 13/78 száma). 
 A Szabadkai Községi Tűzvédelmi Alap 
képviseletével megbízott személy köteles a jelen 
határozat hatályba lépése után az előírt határidőn 
belül intézkedni az illetékes szerveknél, hogy 
nyilvántartásba vegyék a Szabadkai Községi 
Tűzvédelmi Alap megszűnését. 
 

12. szakasz 
 Jelen határozat a Szabadka Város Hivatalos 
Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon 
lép hatályba. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-27/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 

Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 
1. bekezdés 6. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08 – jav. száma) alapján 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta az 
alábbi 

 
RENDELETET  

a díjszabás jóváhagyására vonatkozó 
meghatalmazásról szóló határozat hatályának 

megszűnéséről 
 

1. szakasz 
A jelen rendelet hatályba lépésével a 

díjszabás jóváhagyására vonatkozó 

meghatalmazásról szóló határozat (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 57/04 száma) hatályát veszti. 
 

2. szakasz 
A 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 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-28/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 
 Az önkormányzati törvény 20. szakaszának 
1. bekezdés 24) pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/2007 száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 6. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 
27/2008 – jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta az 
alábbi 
 

RENDELETET 
a Szabadka község területén magánvállalkozások 
fejlesztésével történő gazdaságfejlesztésről szóló 

határozat módosításáról   
 

1. szakasz 
 A Szabadka község területén 
magánvállalkozások fejlesztésével történő 
gazdaságfejlesztésről szóló határozat (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 25/2005 száma) 
elnevezésében a „Szabadka község” szavakat a 
„Szabadka város” szavakra kell cserélni. 

 

2. szakasz 
 Az 1. szakaszban a a „Szabadka község” 
szavakat a „Szabadka város” szavakra kell cserélni, a 
„község” szó helyett pedig a „város” szót kell beírni.  

 

3. szakasz 
 A 2. szakaszban a „Község” illetve 
„Szabadka község” szavakat a „város” szóra kell 
cserélni. 

 

4. szakasz 
 A 6. szakaszban a „Községi közigazgatás 
Gazdasági, mezőgazdasági és idegenforgalmi 
szolgálata” szavakat a „a közigazgatási hivatal 
gazdaságfejlesztési, gazdasági, mezőgazdasági és 
idegenforgalmi ügyekben illetékes szolgálata” 
szavakra kell cserélni. 

 

5. szakasz 
 A 9. szakaszban a „község” szót a „város” 
szóra kell cserélni. 
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6. szakasz 
 A 10. szakaszban a „község” szót a „város” 
szóra kell cserélni. 
 

7. szakasz 
 A 11. szakasz 4. bekezdésében a „község 
polgármestere” szavakat a „polgármester” szóra kell 
cserélni. 
 

8. szakasz 
 A 12. szakasz 1. bekezdés 1), 4) és 5) 
pontjában a „község polgármesterének” szavakat a 
„polgármesternek” szóra kell cserélni. 

 

9. szakasz 
 A 13. szakasz 1. bekezdésében a „község 
polgármestere” szavakat a „polgármester” szóra kell 
cserélni. 
 A 2. bekezdésben a „község polgármestere” 
szavakat a „polgármester” szóra kell cserélni. 
 A 3. bekezdésben a „község polgármestere” 
szavakat a „polgármester” szóra kell cserélni, a 
„községi képviselő-testület” szavak helyett pedig a 
„városi képviselő-testület” szavakat kell beírni. 
 

10. szakasz 
 A 15. szakaszban a „Községi közigazgatás 
Gazdasági, mezőgazdasági és idegenforgalmi 
szolgálata” szavakat a „a közigazgatási hivatal 
gazdaságfejlesztési, gazdasági, mezőgazdasági és 
idegenforgalmi ügyekben illetékes szolgálata” 
szavakra kell cserélni. 

 

11. szakasz 
 A 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 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-29/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 

A gyermekes családok pénzügyi 
támogatásáról szóló törvény 9. szakaszának 4. 
bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 16/02 és 
115/05 száma) és Szabadka Város alapszabályának 
33. szakasz 1. bekezdés 6) pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08 – jav. sz.) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta az 
alábbi 

 
RENDELETET  

a Város költségvetéséből juttatott, első gyermek 
utáni szülői pótlékra való jogosultságról 

 

1. szakasz 
A jelen rendelettel meghatározzuk az első 

gyermek utáni szülői pótlékra való jogosultságot (a 
továbbiakban: szülői pótlékra való jogosultság), 
amely a Város költségvetéséből kerül kifizetésre, és 
szabályozzuk ezen jog érvényesítésének feltételeit és 
módját. 

2. szakasz 
A szülői pótlékra az anyák első gyermekük 

után jogosultak azzal a feltétellel, ha: 
1. a gyermek születésének idején lakhelyük 

illetve tartózkodási helyük Szabadka 
Város területén van és  

2. gyermekéről közvetlenül gondoskodik. 
 

3. szakasz 
Ha az anya az első szülés alkalmával kettő 

vagy több gyermeknek ad életet, minden gyermek 
után jogosult szülői pótlékra. 

 
4. szakasz 

Ha az anya nincs életben, ha elhagyta 
gyermekét vagy igazolt okokból nem tud közvetlenül 
gondoskodni gyermekéről, a szülői pótlékra, a 
gyermek anyja helyett jogosulhat az apa is, 
amennyiben eleget tesz a jelen rendelet 2. 
szakaszában foglalt feltételeknek. 

 
5. szakasz 

Az első gyermek utáni szülői pótlék 
névértékét a Városi tanács szabja meg. 
 

6. szakasz 
Az első gyermek utáni szülői pótlékot 

egyszeri összegben fizetik ki. 
 

7. szakasz 
A szülői pótlékra való jogosultságról a 

Közigazgatási hivatal társadalmi tevékenységek 
ügyében illetékes szolgálata dönt, a benyújtott 
igénylések alapján. 

 
8. szakasz 

A szülői pótlék iránti igénylést legkésőbb a 
gyermek első életévének betöltéséig kell benyújtani. 

 
9. szakasz 

A szülői pótlékra való jogosultsággal 
kapcsolatos eljárást az általános közigazgatási 
eljárásról szóló törvény rendelkezési szerint kell 
lefolytatni. 

10. szakasz 
Az első fokú fellebbezések ügyében 

másodfokon a Városi tanács dönt. 
 

11. szakasz 
A Városi tanács előírja a szülői pótlékra való 

jog érvényesítésének közelebbi feltételeit és módját. 
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12. szakasz 
A szülői pótlék címén folyósítandó 

eszközöket a Város költségvetésében kell biztosítani. 
 

13. szakasz 
A jelen rendelet alapján járó szülői pótlékot a 

jogosultak a 2008. december 31. után született első 
gyermek után igényelhetik. 

 
14. szakasz 

Megbízzuk a születési anyakönyvek 
anyakönyvvezető-helyettesét vagy a Szabadka Város 
Közigazgatási Hivatalának általános közigazgatási és 
közös ügyek szolgálata helyi hivatalának vezetőjét, 
hogy annak a személynek, aki a személynevekről 
szóló jogszabályok szerint jogosult a gyermeknek 
nevet adni, a gyermek nevének a születési 
anyakönyvbe való bejegyzésekor átadja a Város 
költségvetéséből juttatott, első gyermek utáni szülői 
pótlékra való jogosultságról szóló írásbeli értesítést. 

Megbízzuk a születési anyakönyvek 
anyakönyvvezető-helyettesét vagy a Szabadka Város 
Közigazgatási Hivatalának általános közigazgatási és 
közös ügyek szolgálata helyi hivatalának vezetőjét, 
hogy azoknak a személyeknek, akik a 
személynevekről szóló jogszabályok szerint 
jogosultak a gyermeknek nevet adni, és azt a 
2009.01.01-től a jelen rendelet hatálybalépéséig eltelt 
időszakban tették meg, írásban értesítse a Város 
költségvetéséből juttatott, első gyermek utáni szülői 
pótlékra való jogosultságról, a jelen rendelet hatályba 
lépésétől számított 30 napon belül. 

 
15. szakasz  

A 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 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-011-30/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 27. 
szakaszának 1. bekezdés 1) pontja (a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 25/2000, 
25/2002, 107/2005 és 108/2005-jav. száma), 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának  26/2008 és 27/2008-jav. száma) és a 
Parking Kommunális Közvállalat megszervezéséről 
szóló rendelet 13. szakaszának 1. bekezdés 2. 
fordulata (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 

13/1998, 15/1998, 4/1999, 5/2000, 38/2001, 21/2002 
és 16/2003 száma) alapján 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta az 
alábbi 

HATÁROZATOT 
A Parking Kommunális Közvállalat, Szabadka 

alapszabályának módosítására vonatkozó rendelet 
jóváhagyásáról 

 
I 

Jóváhagyjuk a Parking Kommunális 
Közvállalat, Szabadka alapszabályának módosítására 
vonatkozó rendeletet, melyet a Parking Kommunális 
Közvállalat, Szabadka igazgatóbizottsága hozott meg 
2009. február 26-án megtartott 5. ülésén.  

 
II 

 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-022-79/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 

 A munkajogi törvény 247. szakasza 
(az SZK Hivatalos Közlönyének 24/05 és 61/05 
száma) és Szabadka Város Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008- javít. 
száma) alapján Szabadka Város Képviselő-testülete 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta az 
alábbi  
 

HATÁROZATOT 
a Szabadka Város által alapított közvállalatok és 

közszolgálatok munkáltatói kollektív 
szerződésének megkötésére való felhatalmazásról  

 
I 

Felhatalmazzuk a polgármestert a Szabadka 
Város által alapított közvállalatok és közszolgálatok 
munkáltatói kollektív szerződésének (a továbbiakban: 
munkáltatók kollektív szerződése) megkötésére. 

Az előző bekezdésben szereplő felhatalmazás 
feljogosítja a polgármestert, hogy: 

1. kinevezze az alapító képviselőit a munkáltató 
új kollektív szerződésének megkötésével, 
illetve a korábban megkötött kollektív 
szerződés módosításával vagy 
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kiegészítésével kapcsolatos tárgyalásokra 
alakított bizottságba, 

2. aláírja és bélyegzővel hitelesítse a 
munkáltató kollektív szerződését vagy erre 
más személyt hatalmazzon fel, 

3. részt vegyen a kollektív munkaügyi perek 
békés rendezésének eljárásában, illetve 
felhatalmazza azt a személyt, aki részt vesz a 
per békés rendezésének eljárásában,  

4. képviselőket jelöljön a békéltető bizottságba, 
5. megkösse (aláírja és bélyegzővel hitelesítse) 

a kollektív munkaügyi per megoldására 
vonatkozó megállapodást, illetve hogy arra 
más személyt felhatalmazzon. 

 
II 

 Jelen határozat meghozatalának napjával 
érvényét veszíti a Szabadka Város által alapított 
közvállalatok és közszolgálatok munkáltatói kollektív 
szerződésének megkötésére való felhatalmazásról 
szóló 2005. december 2-án meghozott, I-031-
453/2005 számú végzés.  

III 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-022-80/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 

A privatizációs ügynökségről szóló törvény 
9. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 38/01 és 135/04 száma), a települési 
önkormányzatról szóló törvény 20. szakaszának 1. 
bekezdés 39) pontja és 24. szakaszának 1. bekezdése 
(az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07 száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08 – jav. száma) alapján 
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2009.05.07-én 
megtartott 7. ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Városi tanács meghatalmazásáról a Szabadka 

város területén székelő privatizációs 
szubjektumok magánosítására indított 

kezdeményezések véleményezésére 
 

I 
A Szabadka város területén székelő 

privatizációs szubjektumok magánosítására indított 
kezdeményezések véleményezésére a Városi tanácsot 
hatalmazzuk meg. 

II 
A jelen határozat meghozatalának napjával a 

község polgármesterének meghatalmazásáról a 
vállalatok magánosítására vonatkozó kezdeményezés 
véleményezéséről szóló határozat (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 57/04 száma) hatályát veszti. 
 

III 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-031-214/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 

A közvállalatokban dolgozók munkabérei 
elszámolásának és kifizetésének módjáról és 
ellenőrzéséről szóló rendelet 5. szakaszának 4. 
bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 5/06 
száma) és Szabadka Város alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08 – jav. száma) 
alapján Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta az 
alábbi 
 

HATÁROZATOT  
nyomtatvány-hitelesítésre való felhatalmazásról 

 
1. szakasz 

A közvállalatokban dolgozók munkabérei 
elszámolásának és kifizetésének módjáról és 
ellenőrzéséről szóló rendelet 5. szakaszának 1. és 2. 
bekezdésében (az SZK Hivatalos Közlönyének 5/06 
száma) foglalt nyomtatványok hitelesítésére 
felhatalmazzuk a polgármestert, az alpolgármestert és 
a Közigazgatási hivatal kommunális ügyekben 
illetékes szolgálatának vezetőjét. 
 

2. szakasz 
A jelen határozat meghozatalának napjával a 

község polgármesterének okirathitelesítésre 
vonatkozó meghatalmazásáról szóló határozat 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 57/04 száma) 
hatályát veszti. 
 

3. szakasz 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-031-215/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 
 A helyi választásokról szóló törvény 14. 
szakaszának 1. bekezdése (a SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/2007 száma) és Szabadka Város 
Alapszabályának 40. szakasz 2. bekezdése (Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-javít. 
száma) alapján Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtatott 7. ülésén meghozta za 
alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Szabadkai Városi Választási Bizottság helyettes 

tagja megbízatásának megszűnéséről  
és az új helyettes tag kinevezéséről  

 
I 

 Megállapítjuk, hogy Milka Gabrić halálával 
2008. augusztus 13-án megszűnt a Szabadkai Városi 
választási Bizottságban helyettes tagként betöltött 
megbízatása. 

II 
 Szabadka Város Választási Bizottságába 
helyettes tagként Molnár Tibor hentest nevezzük ki a 
G17 PLUS Képviselői csoportjának javaslatára. 

A kinevezett személy megbízatási ideje a 
jelen határozat meghozatalát követő naptól Szabadka 
Város Választási Bizottságának mandátumáig tart. 
 

III 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
Szabadka Község Képviselő-testületének I-

00-013-27/2008 számú, 2008.03.18-án kelt 
végzésével megalakult  Szabadka város Választási 
Bizottsága, a helyi választásokról szóló új törvénnyel 
összhangban (SZK Hivatalos Közlönyének 129/2007 
száma). 

A G17 PLUS szabadkai városi bizottsága 
2009. április 8-án értesítette a Szabadkai Városi 
Választás Bizottságot Milka Gabrić, helyettes tag 
haláláról, akit a G17 PLUS Képviselői csoportjának 
javaslatára neveztek ki a Választási bizottságba, s 
ezért most Molnár Tibor helyettes taggá való 
kinevezését javasolják. Jelen határozatot támogatja a 
G17 PLUS Képviselői csoportja. 

A felsoroltak alapján meghozzuk a fenti 
határozatot. 

 

Jogorvoslati utasítás:  
A jelen határozat ellen panaszt lehet emelni a 
szabadkai Körzeti Bíróságon, a határozat 
meghozatalát követő 24 órán belül. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-013-7/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
 
 Az önkormányzati törvény 32. szakaszának 
1. bekezdés 20. pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/2007 száma) és a díszpolgári cím, 
a PRO URBE díj és a dr. Bodrogvári Ferenc díj 
alapításáról szóló határozat 4. szakaszának 1. 
bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
39/2001 és 23/2007 száma) alapján Szabadka Város 
Képviselő-testülete a 2009.05.07-én megtartott 7. 
ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
a Címeket és elismeréseket adományozó bizottság 
tagjának felmentéséről és az új tag kinevezéséről  

 
I 

 Lovas Ildikót a jelen határozat 
meghozatalának napjával felmentjük a Címeket és 
elismeréseket adományozó bizottságban betöltött 
tagsága alól. 

 
II 

 Joó Horti Líviát a jelen határozat 
meghozatalát követő nappal kinevezzük a Címeket és 
elismeréseket adományozó bizottság tagjává.  
 Kinevezett személy megbízatása a Címeket 
és elismeréseket adományozó bizottság megbízatási 
idejének lejártáig tart.  

 
III 

Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
Iratszám: I-00-021-16/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
Maglai Jenő okl. jogász s.k. 
S z a b a d k a 
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Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-81/2009 
Kelt: 2009.05.07-én 
S z a b a d k a 
 
 Az általános közigazgatási eljárásról szóló 
törvény 192. szakasza (a JSZK Hivatalos Lapjának 
33/1997 és 31/2001 száma), az oktatási és nevelési 
rendszer alapjairól szóló törvény 53. szakaszának 2. 
bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2003, 
64/2003 – jav., 58/2004, 62/2004 - jav., 79/2005 – 
más törv. és 101/2005 – más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008 – jav. száma) alapján          
Szabadka Város képviselő-testülete a 2009.05.07-én 
megtartott 7. ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a nagyfényi Pionír Általános Iskola iskolaszéke 

tagjának felmentéséről és az új tag kinevezéséről 
 

I 
Mile Šimunić földrajztanárt a jelen határozat 

meghozatalának napjával felmentjük a nagyfényi 
Pionír Általános Iskola iskolaszékében betöltött 
tisztsége alól. 
 

II 
Sergije Farmakovski az informatika és 

műszaki nevelés tanárát a jelen határozat 
meghozatalát követő nappal kinevezzük a nagyfényi 
Pionír Általános Iskola iskolaszékének tagjává. 

Kinevezett személy mandátuma a nagyfényi 
Pionír Általános Iskola iskolaszéke mandátumának 
lejártáig tart. 
 

III 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s 
 Mile Šimunić, a nagyfényi Pionír Általános 
Iskola iskolaszékében az alkalmazottakat képviselő 
tag 2009.01.19-én nyugdíjba vonult, s mivel 
munkaviszonya az iskolában megszűnt, így megszűnt 
a jogalap, amely alapján kinevezték az iskolaszék 
tagjává. 

Az iskolatanács 2009. január 21-én 
megtartott ülésén, az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény 53. szakaszának 7. 
bekezdésével összhangban (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 62/2003, 64/2003 – jav., 58/2004, 
62/2004 - jav., 79/2005 – más törv. és 101/2005 – 
más törv. száma) javasolta, hogy az iskolaszéknek az 
alkalmazottakat képviselő tagjává Sergije 

Farmakovskit, az informatika és műszaki nevelés 
tanárát nevezzék ki.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 3. bekezdés 4.) pontja 
értelmében pedig az önkormányzati egység 
képviselő-testülete a mandátum letelte előtt is 
felmentheti az irányító szerv egyes tagjait, 
amennyiben kinevezésük alapja megszűnik. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 53. szakaszának 7. bekezdése szerint az 
irányító szervnek az alkalmazottak soraiból választott 
tagjait az oktatási és nevelési, illetve az iskolatanács 
javasolja, ugyanezen szakasz 9. bekezdése szerint 
pedig a jogosult felterjesztő javaslatáról az 
önkormányzati egység képviselő-testülete dönt. 

Tekintettel, hogy a nagyfényi Pionír 
Általános Iskola iskolaszéke tagjának felmentéséhez 
és az új tag kinevezéséhez adottak a feltételek, az 
oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 
53. szakasz 7. és 9. bekezdésével és az 54. szakasz 3. 
bekezdés 4.) pontjával összhangban meghoztuk a 
rendelkező részben leírt 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. 
              

           Maglai  Jenő okl. jogász s.k. 
        A Szabadkai Városi Képviselő-testület elnöke 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-82/2009 
Kelt: 2009.05.07-én 
Szabadka  
 

Az általános közigazgatási eljárásról szóló 
törvény 192. szakasza (a JSZK Hivatalos Lapjának 
33/1997 és 31/2001 száma), az oktatási és nevelési 
rendszer alapjairól szóló törvény 53. szakaszának 2. 
bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2003, 
64/2003 – jav., 58/2004, 62/2004 - jav., 79/2005 – más 
törv. és 101/2005 – más törv. száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 
27/2008 – jav. száma) alapján Szabadka Város 
képviselő-testülete a 2009.05.07-én megtartott 7. ülésén 
meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági 

Középiskola iskolaszéke tagjának felmentéséről és 
az új tag kinevezéséről 
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 I 
Snežana Živićet, a szerb nyelv és irodalom 

tanárát a jelen határozat meghozatalának napjával 
felmentjük a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági 
Középiskola iskolaszékében betöltött tagsága alól. 

 
II 

Iso Planić földrajztanárt a jelen határozat 
meghozatalát követő nappal kinevezzük a szabadkai 
Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola 
iskolaszékének tagjává. 

Kinevezett személy mandátuma a szabadkai 
Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola 
iskolaszéke mandátumának lejártáig tart. 

 
III 

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

I n d o k o l á s 

 Snežana Živićet, a szerb nyelv és irodalom 
tanárát, a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági 
középiskola iskolaszékének az önkormányzatot 
képviselő tagját kinevezték a szabadkai Svetozar 
Marković Gimnázium igazgatójává.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 53. szakaszának 2. bekezdése (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 62/2003, 64/2003 – jav., 
58/2004, 62/2004 - jav., 79/2005 – más törv. és 
101/2005 – más törv. száma) előírja, hogy irányító 
szerv tagjává nem nevezhető ki olyan személy, 
melynek teendői, kötelezettségei és tisztsége 
összeférhetetlen az irányító szervben végzendő 
feladatokkal.  
 Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 3. bekezdés 5.) pontja 
értelmében pedig az önkormányzati egység 
képviselő-testülete a mandátum letelte előtt is 
felmentheti az irányító szerv egyes tagjait, 
amennyiben az 53. szakasz 8. bekezdésében foglalt 
feltétel fennáll.  
 Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 53. szakaszának 3. bekezdése szerint az 
intézmények irányító szerveit az alkalmazottakat, a 
szülőket és az önkormányzati egységet képviselő 
három-három tag képezi, ugyanezen szakasz 2. 
bekezdése pedig előírja, hogy az irányító szerv tagjait 
az önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi 
ki és menti fel. 

Tekintettel, hogy a szabadkai Bosa Milićević 
Közgazdasági Középiskola iskolaszékében az 
önkormányzati egységet képviselő tag felmentéséhez 
és az új tag kinevezéséhez adottak a feltételek,  az 
oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 
53. szakasz 2. bekezdésével és az 54. szakasz 3. 
bekezdés 5.) pontjával összhangban meghoztuk a 
rendelkező részben leírt 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. 

 
           Maglai Jenő okl. jogász s.k. 

       A Szabadkai Városi Képviselő-testület elnöke 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-464-70/2009 
Kelt: 2009.05.07-éngodine 
S z a b a d k a 
 
 A tervezésről és építésről szóló törvény 80. 
és 81. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 
47/03 és 34/06 száma), az építési telkekről szóló 
határozat 33. szakaszának 2. bekezdése (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) és Szabadka Város 
alapszabályának 57. szakasz 1. bekezdés 1. pontja és 
100. szakaszának 1. bekezdése (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának  26/08 és 27/08-jav. száma) 
alapján  Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2009.05.07-én megtartott 7. ülésén meghozta az 
alábbi 
 

HATÁROZATOT 
 
 RISTIĆ VINKO Szabadka, Masaryk utca 34. 
szám alatti lakos Szabadka város polgármesterének 
II-464-21/09 számú, 2009.02.10-én kelt határozata 
ellen emelt kifogását, késedelem miatt elvetjük. 
 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s 
 A polgármester II-464-21/09 számú, 
2009.02.10-én kelt határozatát a kifogást emelő 
Ristić Vinko 2009.02.11-én kapta kézhez, ki az 
említett határozat ellen 2009.02.23-án tett kifogást, 
azaz a határozat kézhezvételét követő 8 napos 
határidőn túl.  
 A felsoroltak alapján a rendelkező részben 
foglaltak szerinti döntés született. 
 JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen 
határozat végleges és ellene nincs helye rendes 
jogorvoslatnak. 

 Maglai Jenő okl.jogász s.k.  
     Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
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Az önkormányzati törvény 20. szakaszának 
1. bekezdés 11) pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129/07 száma), a környezetvédelemre 
és környezet-fejlesztésre szánt eszközök 
biztosításáról szóló határozat 11. szakaszának 4. 
bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
39/07 és 9/08 száma, és Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 34/08 száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 
27/08-jav. száma) alapján Szabadka Város 
Képviselő-testülete a 2009.05.07-én megtartott 7. 
ülésén meghozta az alábbi 
 

ZÁRÓHATÁROZATOT 
a környezetvédelem és környezetfejlesztés 2008. 

évi programjának teljesítéséről szóló  jelentés 
elfogadásáról 

 

I 
Elfogadjuk a környezetvédelem és 

környezetfejlesztés 2008. évi programjának 
teljesítéséről szóló jelentést, melyet a Szabadka 
Város Közigazgatási Hivatalának Kommunálisügyi, 
vállalkozási és környezetvédelmi szolgálata készített 
IV-10-501-137/09 szám alatt, 2009.03.09. 
keltezéssel. 
 

II 
A jelen záróhatározat megjelenik Szabadka 

Város Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-501-195/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
S z a b a d k a 

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

 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 

1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) és az 
EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány alapításáról 
szóló határozat 13. szakasza (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 30/05 száma) alapján Szabadka 
Város Képviselő-testülete a 2009.05.07-én megtartott 
7. ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
AZ EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ 

ALAPÍTVÁNY FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 
ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL ÉS 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I 
 Lukács Auréliát a jelen határozat 
meghozatalának napjával felmentjük az EXSPECTO 
Mentálhigiéné Alapítvány felügyelő bizottságának 
elnöki tisztsége alól. 

II 
Palatinus Csabai Gabriellát a jelen határozat 

meghozatalát követő nappal kinevezzük az 
EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány felügyelő 
bizottságának elnökévé. 

 

III 
 Nevezett személy megbízatása az 
EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány felügyelő 
bizottsága megbízatásának lejártáig tart. 

 

IV 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-021-17/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
S z a b a d k a 

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

 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 

1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) és a 
Szabadka Község Építési Igazgatósága Közvállalat 
alapításáról szóló határozat 13. szakaszának 2. 
bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának  
14/2005 száma) alapján Szabadka Város Képviselő-
testülete a 2009.05.07-én megtartott 7. ülésén 
meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Szabadka Község Építési Igazgatósága 

Közvállalat felügyelő bizottsága elnökének 
felmentéséről és kinevezéséről 

 

I 
 Újhelyi Ákost a jelen határozat 
meghozatalának napjával felmentjük a Szabadka 
Község Építési Igazgatósága Közvállalat felügyelő 
bizottságának elnöki tisztsége alól. 
  

II 
Forgó Józsefet a jelen határozat meghozatalát 

követő nappal kinevezzük a Szabadka Község Építési 
Igazgatósága Közvállalat felügyelő bizottságának 
elnökévé. 

 

III 
 Nevezett személy megbízatása a Szabadka 
Község Építési Igazgatósága Közvállalat felügyelő 
bizottsága megbízatásának lejártáig tart. 

 
IV 

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-021-18/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
S z a b a d k a 

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

 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 

1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) és a 
Vízművel és Csatornázási Kommunális Közvállalat, 
Szabadka megszervezéséről szóló határozat 9. 
szakaszának 2. bekezdése (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 4/98, 5/2000, 38/2001, 21/2002 
és 16/2003 száma) alapján Szabadka Város 
Képviselő-testülete a 2009.05.07-én megtartott 7. 
ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Vízművek és Csatornázási Kommunális 
Közvállalat Szabadka igazgatóbizottsága 

elnökhelyettesének felmentéséről és kinevezéséről 
 

I 
 Kókai Zoltán a jelen határozat 
meghozatalának napjával felmentjük a Vízművel és 
Csatornázási Kommunális Közvállalat, Szabadka 
igazgatóbizottságában betöltött elnökhelyettesi 
tisztsége alól. 
 

II 
Huzsvár Józsefet a jelen határozat 

meghozatalát követő nappal kinevezzük a Vízművel 
és Csatornázási Kommunális Közvállalat, Szabadka 
igazgatóbizottságának elnökhelyettesévé. 
 

III 
Nevezett személy megbízatási ideje a 

Vízművel és Csatornázási Kommunális Közvállalat, 
Szabadka igazgatóbizottsága megbízatásának 
lejártáig tart. 
 

IV 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-021-19/2009  
Kelt: 2009.05.07-én 
S z a b a d k a 

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

 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Iratszám: II-38-15/2009 
Kelt: 2009. április 27-én 
S z a b a d k a 
 
 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. 
szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 25/2000, 
25/2002, 107/2005 és 108/2005-kiigazítás és 
123/2007 sz.) és a díjszabás jóváhagyására vonatkozó 
meghatalmazásról szóló határozat (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 57/2004 száma) alapján a 
polgármester meghozza az alábbi: 
 

HATÁROZATOT 
a városi autóbuszjáratok viteldíjának 

jóváhagyásáról  
 
I 

Jóváhagyjuk a Suboticatrans KV 
igazgatóbizottságának 2009. április 8-án hozott 
határozatát a városi autóbuszjáratok viteldíjának 
módosítására és kiegészítésére vonatkozólag, ami 
2009. május 1-jétől kerül alkalmazásra. 

 
II 

 A városi autóbuszjáratok viteldíjai: 
 

AZ AUTÓBUSZBAN VÁLTOTT 
MENETJEGY  

A menetjegy ára :   
     47,05 dinár 
 A menetjegy ára a Lifka - Palicsi üdülőtelep 
éjszakai járaton    67,24 dinár 
 

 KERESKEDELMI KEDVEZMÉNYEK: 
 

1. Az V-X kategóriájú katonai-, hadi és 
békeidei rokkantak, 6-10 éves gyermekek, 
polgári háborús rokkantak és a 70. életévüket 
betöltött nyugdíjasok az autóbuszban váltott 
menetjegy esetén 
- 50 %-os kedvezményre jogosultak 
- a menetjegy ára :  23,52 dinár  

 
2. Nyugdíjasok a minden vonalon korlátlan 

számú utazásra szóló havi bérlet esetén  
      - 85 %-os kedvezményre jogosultak;   

104 utazás x 47,05 x 0,15 
- a menetjegy ára : 733,98 dinár  

 
3.  Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók az 

egy vonalon korlátlan számú utazásra szóló 
havi bérlet esetén 
- 50 %-os kedvezményre jogosultak, 

52 utazás x 47,05 x 0,5 
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- a menetjegy ára : 1.223,30 dinár  
 

4. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók a 
minden vonalon korlátlan számú utazásra 
szóló havi bérlet esetén 

  - 60 %-os kedvezményre jogosultak; 
104 utazás x 47,05 x 0,4 

- a menetjegy ára : 1.957,28 dinár  
 

5. Dolgozók - polgárok az egy vonalon 
korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetén 
- 23,85 %-os kedvezményre 

jogosultak; 52 utazás x 47,05 x 
0,7615  

- a menetjegy ára : 1.863,08 dinár  
 

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

- 23,85 %-os kedvezményre 
jogosultak; 104 utazás x 47,05 x 0,7615  

- a menetjegy ára : 3.726,17 dinár  
 

7. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók egy 
vonalon érvényes korlátlan számú utazásra 
szóló havi bérlet esetén a hónap második 
felére, 16-ától a hónap végéig: 

- 50 %-os kedvezményre jogosultak; 
26 utazás x 47,05 x 0,5 

- a menetjegy ára: 611,65 dinár 
 

8. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók a 
minden vonalon korlátlan számú utazásra 
szóló havi bérlet esetén a hónap második 
felére, 16-ától a hónap végéig: 

- 60 %-os kedvezményre jogosultak; 
52 utazás x 47,05 x 0,4 

- a menetjegy ára: 978,64 dinár 
 

9. Dolgozók - polgárok egy vonalon érvényes 
korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetén a hónap második felére, 16-ától a 
hónap végéig: 

- 23,85 %-os kedvezményre 
jogosultak; 26 utazás x 47,05 x 0,7615 

- a menetjegy ára: 931,54 dinár 
 

10. Dolgozók - polgárok a minden vonalon 
korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetén a hónap második felére, 16-ától a 
hónap végéig: 

- 23,85 %-os kedvezményre 
jogosultak; 52 utazás x 47,05 x 0,7615 

 - a menetjegy ára: 1.863,08 dinár 
 

A havi városi buszbérlet árát a következő 
módszer alapján állapítják meg: 

- egy vonalra – 52 utazás havonta (26 nap x  
egyszer oda- és egyszer vissza út) x  az autóbuszban 
váltott menetjegy ára  x  (100% bizonyos 
kedvezménnyel csökkentve) 

- minden vonalra – 104 utazás havonta (206 
nap x egy oda- és visszaút az egyik járaton és egy 
oda- és visszaút a másik járaton - a két vonalon 
történő minimális számú utazás változatát véve 
alapul)  x  az autóbuszban váltott menetjegy ára  x  
(100% mínusz meghatározott kedvezmény) 
 - egy vonalra a hónap második felére (16-
ától a hónap végéig) 26 utazás havonta (13 nap x egy 
oda- és egy visszaút) x az autóbuszban váltott 
menetjegy ára x (100% bizonyos kedvezménnyel 
csökkentve) 
 - minden vonalra a hónap második felére 
(16-ától a hónap végéig) 52 utazás havonta (13 nap x 
egy oda és egy visszaút egy járaton és egy oda- és 
egy visszaút a másik járaton – mint minimális utazás 
száma két járaton) x az autóbuszban váltott 
menetjegy ára x (100% bizonyos kedvezménnyel 
csökkentve) 
 A csomagszállításra kijelölt platón elférő 
SZEMÉLYES CSOMAGOK, mint: bőröndök, 
utazótáskák, gyermekkocsik, dobozok, kosarak és 
csomagok szállítási díja az autóbuszban váltott egy 
drb. menetjegy árának felel meg, amennyiben a 
csomagok egyike sem haladja meg a 35 kg-ot. 

AZ ÉRVÉNYES MENETJEGGYEL 
NEM RENDELKEZŐ UTAS az előírt 
menetjegyváltás elmulasztása jogcímén az ellenőrnek 
a helyszínen az autóbuszban váltott menetjegy árán 
kívül 807,08 dináros pótdíjat köteles fizetni. 
 

III 
A jelen határozat II. pontjában szereplő árak 

tartalmazzák az áfát. 
 

IV  
Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 

   Saša Vučinić s.k. 
   Polgármester 

 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Iratszám: II-38-16/2009 
Kelt: 2009. április 27-én 
S z a b a d k a 
 

A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. 
szakaszának 1. bekezdés 3. ponta (a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyének 25/2000, 
25/2002, 107/2005 és 108/2005-kiigazítás és 
123/2007 sz.) és a díjszabás jóváhagyására vonatkozó 
meghatalmazásról szóló határozat (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 57/2004 száma) alapján a 
polgármester meghozza az alábbi: 



56. oldal – 6. szám                                               Szabadka Város Hivatalos Lapja                                                 2009. május 07. 
 

HATÁROZATOT 
a városkörnyéki autóbuszjáratok viteldíjának 

jóváhagyásáról  
 

I 
 Jóváhagyjuk a Suboticatrans KV 
igazgatóbizottságának 2009. április 8-án hozott 
határozatát a városkörnyéki autóbuszjáratok 
viteldíjának módosítására és kiegészítésére 
vonatkozólag, ami 2009. május 1-jétől kerül 
alkalmazásra. 
 

II 
 A városkörnyéki autóbuszjáratok viteldíjai: 
 

KM ÖVEZET 
VITELDÍJ 
dinárban 

01-05 I 47,05 
06-10 II 67,25 
11-15 III 94,15 
16-20 IV 114,33 
21-25 V 127,77 
26-30 VI 141,23 
31-35 VII 168,13 
36-40 VIII 195,04 

 
 A havi városkörnyéki buszbérlet árát a 

következő módszer alapján állapítják meg: 
- egy vonalra – 52 utazás havonta (26 nap x  

egyszer oda- és egyszer vissza út) x  a meghatározott 
járatra vonatkozó övezetben érvényes menetjegy ára  
x  (100% bizonyos kedvezménnyel csökkentve). 
 - egy vonalra a hónap második felére 16-ától 
a hónap végéig – 26 utazás havonta (13 nap x egyszer 
oda- és egyszer visszaút) x a meghatározott járatra 
vonatkozó övezetben érvényes menetjegy ára x 
(100% bizonyos kedvezménnyel csökkentve) 

 ENGEDMÉNYEK: 
- Dolgozók – polgárok meghatározott 

vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetében 10%-os kedvezményre jogosultak. 

- Középiskolás diákok, egyetemi- és főiskolai 
hallgatók meghatározott vonalon korlátlan számú 
utazásra szóló havi bérlet esetében 35%-os 
kedvezményre jogosultak. 

- Általános iskolás diákok meghatározott 
vonalra, korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetében 50%-os kedvezményre jogosultak. 

AZ ÉRVÉNYES MENETJEGGYEL 
NEM RENDELKEZŐ UTAS az előírt 
menetjegyváltás elmulasztása jogcímén az ellenőrnek 
a helyszínen az árjegyzék szerinti menetjegy árán 
kívül 1.210,58 dináros pótdíjat köteles fizetni. 
 
 A SZEMÉLYES CSOMAGOK darabjáért 
(kivéve a kézitáskát) melyek elférnek az autóbusz 
csomagtartójában és rendesen be vannak csomagolva, 
továbbá nem haladják meg a 30 kg-ot, a szállítási díj 
az I. övezetre érvényes menetjegy ára. 

III 
 A jelen határozat II. pontjában szereplő árak 
tartalmazzák az áfát. 
 

IV 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
  

    Saša Vučinić s.k. 
    polgármester 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-021-15/09 
Kelt: 2009. április 24-én 
S z a b a d k a 
 

Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város polgármestere 2009.04.14-
én meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT  
a 2009. évi Dužijanca tiszteletbeli bizottságának 

kinevezéséről 
 

I 
 A 2009. évi Dužijanca tiszteletbeli 
bizottságának tagjaivá az alábbi személyeket 
nevezzük ki: 

1. Saša Vučinić, elnök 
2. Bela Ivković, tag 
3. Branko Horvat, tag 
4. Ljerka Alajbeg, tag 
5. Đorđe Čović, tag 
6. Kucsera Géza, tag 
7. Grgo Kujundžić, tag 
8. Grgo Piuković, tag 
9.  Lovas Ildikó, tag 
10.  Kern Imre, tag 
11.  Maglai Jenő, tag 
12.  Kasza József, tag 
13.  Lazar Baraković, tag 
14.  Lazo Vojnić Hajduk, tag 
15.  Mirko Ostrogonac, tag 
16.  Naco Zelić, tag 
17.  Pero Horvacki, tag 
18.  Petar Kuntić, tag 
19.  Slavko Parać, tag 
20. mr Branko Francišković, tag 
 

II 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 
   Saša Vučinić s.k. 
   polgármester 
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