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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Polgármester 
Iratszám: II-021-35/2010 
Kelt: 2010.06.21-én 
S z a b a d k a  
 

A vendéglátó-ipari létesítmények 
osztályozásáról, minimális feltételeiről és 
kategorizálásáról szóló szabályzat 56. szakaszának 2. 
bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 66/94, 
3/95 és 31/05 száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 10. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 
27/2008-jav. száma) alapján  

Szabadka Város polgármestere 2010.06.21-
én meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
A vendégszobákat, vendégházakat és nyaralókat 
kategorizáló bizottság elnökének felmentéséről és 

az új elnök kinevezéséről 
 
I 

Gajić Editet a jelen határozat 
meghozatalának napjával felmentjük A 
vendégszobákat, vendégházakat és nyaralókat 
kategorizáló bizottságban betöltött elnöki tisztsége 
alól.  

 
II 

Nebojša Darabošt, Szabadka Város 
Turisztikai Szervezetének igazgatóját a jelen 

határozat meghozatalát követő nappal kinevezzük A 
vendégszobákat, vendégházakat és nyaralókat 
kategorizáló bizottságb elnökévé. 

Nevezett személy megbízatási ideje A 
vendégszobákat, vendégházakat és nyaralókat 
kategorizáló bizottság megbízatási idejlnek lejártáig 
tart.  

 
III 

A jelen határozat megjelenik Szabadka 
Város Hivatalos Lapjában. 

Saša Vučinić s.k. 
Polgármester 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
SZABADKA VÁROS 
Vagyonjogi szolgálat 
Iratszám: IV-03-361-297/2010 
Kelt: 2010.06.30-án 
Szabadka  
 
 Szabadka Város alapszabályának 51. 
szakasza (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
26/08 és 27/08 - jav. száma) és az üzlethelyiségek 
bérbeadásáról szóló rendelet 51., 52., 58. és 85. 
szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
3/2010 száma) alapján közzé tesszük az alábbi 
 

HIRDETMÉNYT  
a Szabadka Város használatában álló 

üzlethelyiségek bérbeadására  
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I 

Hirdetményt teszünk közzé az alábbi, 
Szabadka Város használatában lévő üzlethelyislgek 
bérbeadására: 

1. Üzlethelyiség Palicson, Vermes Lajos part 
szn., területe 245,12 m2, Extra üzleti övezet, 
a bérleti jog kikiáltási ára 222.500,00 dinár.  

 Az üzlethelyiség rendeltetése: 
- kisipar és személyi szolgáltatások 

minden formája   
- pénzügyi, műszaki és üzleti 

szolgáltatások  
- vendéglátás és idegenforgalom 
- kiskereskedelem  

2. Üzlethelyiség Palicson, Üdülőtele szn., 
területe 359,47m2, V. üzleti övezet, a bérleti 
jog kikiáltási ára 118.000,00 dinár.  

 Az üzlethelyiség rendeltetése: 
- kisipar és személyi szolgáltatások 

minden formája   
- pénzügyi, műszaki és üzleti 

szolgáltatások  
- vendéglátás és idegenforgalom 
- kiskereskedelem  

3. Üzlethelyiség Palicson, Férfi strand szn., 
területe 72,33m2, V üzleti övezet, a bérleti 
jog kikiáltási ára 24.000,00 dinár, 519,74m2-
nyi terasz használatával.  

 Az üzlethelyiség rendeltetése: 
- kisipar és személyi szolgáltatások 

minden formája   
- pénzügyi, műszaki és üzleti 

szolgáltatások  
- vendéglátás és idegenforgalom 
- kiskereskedelem  

 

II 
1. Az üzlethelyiségeket nyilvános árverés útján 

adjuk bérbe határozott időre, 5 (öt) éves időszakra.  
2. A nyilvános árverésen részt vehetnek jogi és 

természetes személyek (vállalkozók), 
amennyiben írásban jelentkeznek a 
hirdetményben meghatározott időpontig. 

3. A jelentkezőlapnak a következőket kell 
tartalmaznia:  
- a jelentkező összes adatát (a vállalat, 

vállalkozás pontos cégneve, székhelye, 
az üzlet neve és telefonszáma – 
kapcsolattartó telefon)  

- a vonatkozó üzlethelyiség összes adatát  
- az üzlethelyiségben folytatandó 

tevékenység megnevezését, a javasolt 
tevékenységeknek megfelelően (a 
tevékenység kódja és elnevezése), amit a 
cégbejegyzési határozattal kell 
bizonyítani 

- érvényes meghatalmazás az árverésen a 
jogi vagy természetes személyt képviselő 
személy részére 

- a cégbejegyzés teljes dokumentációja, 
vagyis a Gazdasági bíróság ill. 
Cégbejegyzési ügynökség határozata, az 
összes melléklettel együtt, ill. az illetékes 
szerv által kiállított végzés a vállalkozás 
bejegyzéséről vagy ideiglenes 
bejegyzéséről (fénymásolatban) 

- nyilatkozatot arról, hogy az 
üzlethelyiséget a látott állapotban veszi 
át, illetve arról, hogy a pályázó előtt 
ismert az üzlethelyiség állapota  

4. A hirdetmény Szabadka Város 
hirdetőtábláján, a Subotičke novine 
hetilapban és a Magyar Szó napilapban, 
valamint Szabadka Város Hivatalos Lapjában 
való közzétételétől számított 8 (nyolc) napig 
érvényes, 2010.07.12-ével bezárólag. 

5. A nyilvános árverésen a részvételi biztosíték 
összege 30.000,00 dinár, amit az árverés 
napján kell befizetni, készpénzben.  

6. A jelentkezéseket írásban kell benyújtani  a 
Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának 
Vagyonjogi szolgálata révén, Szabadka 
Város Ügyfélszolgálatában, a Városháza 
földszintjén, a 16. és 17. ügyfélpultnál, 
2010.07.12-ével bezárólag 

7. A hiányos jelentkezéseket nem veszik 
figyelembe.  

8. Azokat a jelentkezőket, akik részt vehetnek a 
nyilvános árverésen, vagyis akik eleget 
tesznek a hirdetményben felsorolt 
feltételeknek, írásban értesítjük az árverés 
megtartásának napjáról és pontos 
időpontjáról.  

9. Az árverésen elért összeget az árverés 
napján, de legkésőbb 24 órával az árverés 
befejeztét követően be kell fizetni.    

10. Az árverésen elért ár után 18%-os áfát kell 
fizetni, az árverésen elért bérleti díj 
befizetésekor. 

A BIZOTTSÁG 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-025-11/2010 
Kelt: 2010.05.26-án 
S z a b a d k a 
 

 Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-jav. száma) és a NEVEN 
Környezetvédelmi Alapítvány alapításáról szóló 
rendelet 10. szakaszának 2. és 3. bekezdése 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 32/06 és 
Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/09 és 27/09-
jav. száma) alapján  

Szabadka Város polgármestere 2010. május 
26-án meghozta az alábbi  
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HATÁROZATOT 

a NEVEN Környezetvédelmi Alapítvány 2010. évi 
pénzügyi tervének jóváhagyásáról 

 

I 
 Jóváhagyjuk a NEVEN Környezetvédelmi 
Alapítvány 2010. évi pénzügyi tervét, melyet az 
Alapítvány igazgatóbizottsága hozott meg a 2010. 
május 20-án megtartott ülésén.  

 
II 

 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában.  
 

   Saša Vučinić s.k. 
Polgármester  

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-025-14/2010 
Kelt: 2010.06.16-án 
S z a b a d k a 
 

 Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-jav. száma) alapján és a 
Fond «Dr Rehák László» Alap Subotica – Szabadka 
alapításáról szóló rendelet 13. szakaszának 2. és 3. 
bekezdésével (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
20/95 sz. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
12/09 és 26/09 száma) összhangban  
 Szabadka Város polgármestere 2010. június 
16-án meghozta az alábbi 

 
HATÁROZATOT 

a Fond «Dr Rehák László» Alap Subotica – 
Szabadka 2010. évi működési tervének 

jóváhagyásáról 
 
I 

 Jóváhagyjuk a Fond «Dr Rehák László» Alap 
Subotica - Szabadka 2010. évi működési tervét, 
melyet az Alap igazgatóbizottsága hozott meg 2010. 
április 27-én megtartott ülésén. 
 

II  
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
    
   Saša Vučinić s.k.  
   Polgármester 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-402-64/2010 
Kelt: 2010.0616-án 
S z a b a d k a 

 Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-jav. száma) alapján és a 
Fond «Dr Rehák László» Alap Subotica – Szabadka 
alapításáról szóló rendelet 13. szakaszának 2. és 3. 
bekezdésével (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
20/95 sz. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
12/09 és 26/09 száma) összhangban  
 Szabadka Város polgármestere 2010. június 
16-án meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a Fond «Dr Rehák László» Alap Subotica – 

Szabadka 2010. évi pénzügyi tervének 
jóváhagyásáról 

 
I 

 Jóváhagyjuk a Fond «Dr Rehák László» Alap 
Subotica - Szabadka 2010. évi pénzügyi tervét, 
melyet az Alap igazgatóbizottsága hozott meg 2010. 
április 27-én megtartott ülésén. 
 

II 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
    
   Saša Vučinić s.r.  

Polgármester 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-025-7/2010 
Kelt: 2010.04.29-én 
S z a b a d k a 
 
 Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-jav. száma) és az 
EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány alapításáról 
szóló rendelet 10. szakaszának 2. és 3. bekezdésével 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 30/05 és 
13/06 sz. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
26/09 és 27/09-jav. száma) összhangban  
 Szabadka Város polgármestere 2010. április 
29-én meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2010. 

működési tervének jóváhagyásáról 
 
I 

 Jóváhagyjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné 
Alapítvány 2010. évi működési tervét, melyet az 
Alapítvány igazgatóbizottsága hozott meg 2010. 
április  27-én megtartott ülésén. 
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II 

 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

   Saša Vučinić s.k.  
   Polgármester 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-402-56/2010 
Kelt: 2010.04.29-én 
S z a b a d k a 
 

 Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-jav. száma) és az 
EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány alapításáról 
szóló rendelet 10. szakaszának 2. és 3. bekezdésével 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 30/05 és 
13/06 sz. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
26/09 és 27/09-jav. száma) összhangban  
 Szabadka Város polgármestere 2010. április 
29-én meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2010. 

pénzügyi tervének jóváhagyásáról 
 
I 

 Jóváhagyjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné 
Alapítvány 2010. évi pénzügyi tervét, melyet az 
Alapítvány igazgatóbizottsága hozott meg 2010. 
április  27-én megtartott ülésén. 

 
II 

 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
   Saša Vučinić s.k.  
   Polgármester 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-02-16/2010 
Kelt: 2010.06.09-én 
Szabadka 
 
 Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 6. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város polgármestere 2010. június  
9-én meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
a Gradski muzej Subotica – Városi Múzeum 

Szabadka szervezeti és működési szabályzatának 
módosítására vonatkozó szabályzat 

jóváhagyásáról 

I 
Jóváhagyjuk a Gradski muzej Subotica  – 

Városi Múzeum Szabadka szervezeti és működési 
szabályzatának módosítására vonatkozó szabályzatot, 
melyet az intézmény igazgatója hozott meg 2010. 
május 9-én. 

 

II 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 

  Saša Vučinić s.k.  
  Szabadka Város polgármestere 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Iratszám: III-38-7/2010 
Kelt: 2010. június 30-án 
S z a b a d k a 
 
 A közvállalatokról és a közhasznú 
tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. 
szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-
jav. és 123/2007-más törv. száma), Szabadka Város 
alapszabályának 57. szakasz 2. bekezdése (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. 
száma) és a Subotica-trans KV alapításáról szóló 
rendelet 15. szakasza (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 7/09-egységes szerkezetű szöveg) alapján 
 A Városi tanács 2010.06.30-án megtartott 71. 
ülésén meghozta az alábbi: 

 
HATÁROZATOT 

a városi autóbuszjáratok viteldíjának 
jóváhagyásáról  

 
I 

Jóváhagyjuk a Subotica-trans KV 
igazgatóbizottságának 2010. június 22-én kelt, a 
városi autóbuszjáratok viteldíjának módosítására 
vonatkozó döntését, amely 2010. július 1-jével kerül 
alkalmazásra. 

II 
 A városi autóbuszjáratok viteldíja a 
következő: 
 
AZ AUTÓBUSZBAN VÁLTOTT MENETJEGY  
 
A menetjegy ára:    50,00  dinár   
A Lifka- Palicsi üdülőtelep éjszakai járat 
menetjegyének ára:   71,27  dinár 
 
KEDVEZMÉNYEK: 
 
1. V-X kategóriájú katonai-, hadi és békeidei 
rokkantak, 6-10 éves gyermekek, polgári háborús 
rokkantak és a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok az 
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autóbuszban váltott menetjegy esetében 50 %-os 
kedvezményre jogosultak 

- 50 %-os kedvezmény   
- a menetjegy ára:    25,00  dinár  

 
2. Nyugdíjasok a minden vonalon korlátlan számú 
utazásra szóló havi bérlet esetében 

  -  85 %-os kedvezmény;  104 utazás x 49,87 x 
0,15 

- a menetjegy ára: 777,97 dinár  
 
3. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók az egy 
vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetében 
          - 50 %-os kedvezmény;  52 utazás x 49,87  x 
0,5 
          - a menetjegy ára: :  1.296,62  
 
4. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók a minden 
vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetében 
          - 60 %-os kedvezmény; 104 utazás x 49,87 x 
0,4 
          -  a menetjegy ára: : 2.074,59 dinár  
      
5. Dolgozók - polgárok az egy vonalon korlátlan 
számú utazásra szóló havi bérlet esetében 
 - 23,85 %-os engedmény; 52 utazás x 49,87  
x 0,7615  

- a menetjegy ára: : 1.974,75 dinár  
 
6. Dolgozók - polgárok a minden vonalon korlátlan 
számú utazásra szóló havi bérlet esetében 

-  23,85 %-os engedmény; 104 utazás x 49,87  
x 0,7615  

-  a menetjegy ára: : 3.949,50 dinár  
 

7. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók az egy 
vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetében a hónap második felére, 16-ától a hónap 
végéig: 
 

- 50 %-os engedmény; 26 utazás x 49,87 x 
0,5 

- a menetjegy ára:: 648,31 dinár 
 
8. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók minden 
vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetében a hónap második felére, 16-ától a hónap 
végéig 
 

- 60 %-os engedmény; 52 utazás x 49,87 
x 0,4 

- a menetjegy ára:: 1.037,29  dinár 
 
9. Dolgozók – polgárok az egy vonalon korlátlan 
számú utazásra szóló havi bérlet esetében a hónap 
második felére, 16-ától a hónap végéig 

- 23,85 %-os engedmény; 26 utazás x 49,87 
x 0,7615 

- a menetjegy ára:: 987,37 dinár 
 
10. Dolgozók – polgárok minden vonalon korlátlan 
számú utazásra szóló havi bérlet esetében a hónap 
második felére, 16-ától a hónap végéig  
 

- 23,85 %-os engedmény; 52 utazás x 49,87 
x 0,7615 

- a menetjegy ára:: 1.974,75 dinár 
 
A havi buszbérlet árát a következő módszer 
alapján állapítják meg: 

- Menetjegy egy járatra – 52 utazás havonta 
(26 nap x  egy oda- és egy visszaút) x az autóbuszban 
váltott menetjegy ára  x (100% mínusz meghatározott 
kedvezmény) 

- Menetjegy minden járatra – 104 utazás 
havonta (26 nap x egy oda- és egy visszaút az egyik 
vonalon és egy oda- és egy visszaút a másik vonalon 
– két vonalon a legkevesebb számú utazás)  x  az 
autóbuszban váltott menetjegy ára  x  (100% mínusz 
meghatározott kedvezmény) 
          - Menetjegy egy járatra, a hónap második 
felére (16-ától a hónap végéig) 26 utazás havonta (13  
nap x egy oda- és egy visszaút) x az autóbuszban 
vásárolt menetjegy érvényes ára x (100 % mínusz 
meghatározott kedvezmény) 
        - Menetjegy minden járatra, a hónap második 
felére (16-ától a hónap végéig) 52 utazás havonta (13 
nap x egy oda- és egy visszaút az egyik vonalon és 
egy oda- és egy visszaút a másik vonalon – két 
vonalon a legkevesebb számú utazás)  x  az 
autóbuszban váltott menetjegy ára  x  (100% mínusz 
meghatározott kedvezmény) 
 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 855,50 dináros pótdíjat köteles fizetni, 
valamint köteles megváltani a menetjegyet is. 

  
III 

A jelen határozat II. pontjában leírt árak 
tartalmazzák az áfát is. 

 
IV 

A 2009. április 27-én kelt II-38-15/2009 
számú határozatot hatályon kívül helyezzük. 
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V 

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
    Saša Vučinić s.k. 
    Polgármester 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Iratszám: III-38-8/2010 
Kelt: 2010. június 30-án 
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, 108/2005-jav. és 123/2007-más 
törv. száma), Szabadka Város alapszabályának 57. 
szakaszának 2. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) és a 
Subotica-trans KV alapításáról szóló rendelet 15. 
szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 7/09-
egységes szerk. szöveg) alapján 

A Városi tanács 2010.06.30-án megtartott 71. 
ülésén meghozta az alábbi: 

 
HATÁROZATOT 

a városkörnyéki autóbuszjáratok viteldíjának 
jóváhagyásáról  

 
I 

Jóváhagyjuk a Subotica-trans KV 
igazgatóbizottságának 2010. június 22-én kelt, a 
városkörnyéki autóbuszjáratok viteldíjának 
módosítására vonatkozó döntését, amely 2010. július 
1-jével kerül alkalmazásra. 

 
II 

A városkörnyéki autóbuszjáratok viteldíja a 
következő: 

 
A városkörnyéki járatokra érvényes havi 

buszbérlet árát a következő módszer alapján 
állapítják meg: 

 

- Menetjegy egy vonalra – 52 utazás havonta 
(26 nap x  egyszer oda- és egyszer vissza út) x  a 
meghatározott közlekedési vonalra vonatkozó 
övezetben érvényes menetjegy ára  x  (100% mínusz 
meghatározott kedvezmény) 

- Menetjegy egy vonalra, a hónap második 
felée, 16-ától a hónap végéig – 26 utazás havonta (13 
nap x  egyszer oda- és egyszer vissza út) x  a 
meghatározott közlekedési vonalra vonatkozó 
övezetben érvényes menetjegy ára  x  (100% mínusz 
meghatározott kedvezmény) 

 
KEDVEZMÉNYEK: 
 - 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 1.283,21 dináros pótdíjat köteles fizetni, 
valamint köteles megváltani az adott járatra szóló 
menetjegyet is, az érvényes árjegyzék szerint. 

 
A csomagtérben elférő, rendesen 

becsomagolt ÚTI CSOMAGOK (kivéve a 
kézitáskát) szállítási díja az I. övezetben érvényes 
egy drb. menetjegy árának felel meg, amennyiben a 
csomagok egyike sem haladja meg a 30 kg-ot. 

  
III 

A jelen határozat II. pontjában foglalt árak 
tartalmazzák az áfát. 

 
IV 

A 2009. április 27-én kelt II-38-16/2009 
számú határozatot  hatályon kívül helyezzük 

 
V 

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
   Saša Vučinić s.k.  

   Polgármester 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-02-8/2010 
Kelt: 2010.05.13-án 
Subotica 
 

KM ÖVEZET VITELDÍJ 
 dinárban 

01-05 I 50,00 
06-10 II 71,28 
11-15 III 99,80 
16-20 IV 121,18 
21-25 V 135,44 
26-30 VI 149,70 
31-35 VII 178,22 
36-40 VIII 206,73 
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Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 

1. bekezdés 6. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján  
 Szabadka Város polgármestere 2010.  május 
13-án meghozta az alábbi  

 

HATÁROZATOT 
a szabadkai Városi Könyvtár szervezeti és 
működési szabályzatának módosítására és 

kiegészítésére vonatkozó szabályzat 
jóváhagyásáról 

 
I 

Jóváhagyjuk a szabadkai Városi könyvtár 
szervezeti és működési szabályzatának módosítására 
és kiegészítésére vonatkozó szabályzatot, melyet az 
intézmény igazgatója hozott meg 2010. április 28-án. 
 

II 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos lapjában. 
   Saša Vučinić s.k.  
   Polgármester 
 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-021-36/2010 
Kelt: 2010.06.23-án 
S z a b a d k a 
 

Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-jav. száma) és a Szabadka 
Város költségvetéséből finanszírozott vagy 
támogatott művelődési programok és projektek 
kiválasztásának módjáról, mércéiről és kritériumairól 
szóló szabályzat 8. szakasza (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 16/10 száma) alapján 

Szabadka Város polgármestere 2010.06.23-
án meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT  
a Művelődési pályázati bizottság elnökének, 

elnökhelyettesének és tagjainak kinevezéséről 
 
I 

 Kinevezzük a Művelődési pályázati 
bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), négy éves 
megbízatási időre, az alábbi összetételben:  

1. Jasmina Jovančić Vidaković, elnök, 
2. Bunford Gábor, elnökhelyettes, 
3. Suzana Vuković, tag,  
4. Slobodan Čamprag, tag és  
5. Franjo Horvat, tag. 
 

II 
 A Bizottság feladata lebonyolítani a pályázati 
eljárást a Szabadka Város költségvetéséből 

finanszírozott vagy támogatott művelődési 
programok és projektek kiválasztására és az eszközök 
odaítélésére, illetve, hogy:  
 -    elbírálja a beérkezett pályázatokat,  

- továbbítja a benyújtott pályázatok jegyzékét 
a nemzeti tanácsokhoz, hogy azok javaslatot 
tegyenek az eszközök elosztására a nemzeti 
kisebbségek művelődési intézményei, rendezvényei 
és egyesületei között, 
 - kiválasztja azokat a művelődési 
programokat és projekteket, melyeket finanszírozásra 
vagy támogatásra javasol és  
 - javaslatot terjeszt a polgármester elé az 
eszközök elosztásáról szóló határozat meghozatalát 
illetően, a Szabadka Város költségvetéséből 
finanszírozott vagy támogatott művelődési 
programok és projektek kiválasztásának módjáról, 
mércéiről és kritériumairól szóló szabályzattal 
(Szabadka Város Hivatalos lapjának 16/10 száma) 
összhangban.  

 
III 

 A Bizottság elnökét, elnökhelyettesét és 
tagjait (a továbbiakban: Bizottsági tagok) 
munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek összege 
azonos azon alkalmazottak fizetése nettó 
béralapjának kétszeresével, kiknek fizetését 
Szabadka Város költségvetéséből finanszírozzák, arra 
a hónapra vonatkozóan, melyben a tiszteletdíjat 
fizetik.  

Tiszteletdíjban csak az a Bizottsági tag 
részesül, aki részt vett a Bizottság ülésén.  

Amennyiben egy hónapban több ülést 
tartanak, a tiszteletdíjat csak egy ülésre fizetik ki.  

A tiszteletdíj a Közigazgatási hivatalban 
munkaviszonyban lévő Bizottsági tagokat nem illeti 
meg.  

A tiszteletdíjakat a Szabadka Város 
költségvetésének II. részleg 01 fejezet 110-es 
jogcímcsoport a Polgármester kiadásai alatt 
előirányzott eszközökből lesz kifizetve. 

 
IV 

 A Bizottság szakmai, adminisztratív és 
műszaki teendőit a Közigazgatási hivatal társadalmi 
tevékenységekben illetékes titkársága látja el. 
 

V 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában.  
 
   Saša Vučinić s.k.  
   Polgármester 
 

Az önkormányzati törvény 20. szakasz 1. 
bekezdés 39) pontja és 24. szakaszának 1. bekezdése 
(az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07 száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 12. szakasz 1. 
bekezdés 39. pontja és 33. szakaszának 1. bekezdés 
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20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
26/08 és 27/08-jav. száma) alapján 

A Szabadkai Városi Tanács 2010.06.30-án 
megtartott 71. ülésén meghozta az alábbi 

 

ZÁRÓ HATÁROZATOT 
az Agenda 21  kulturális program című 

dokumentum elfogadásáról 
 

1. szakasz 
Szabadka Város elfogadja az Agenda 21 

kulturális programot, melyet az Egyesült Városok és 
Helyi Önkormányzatok Szervezete (UCLG – United 
Cities and Local Governments) 2004. május 8-án 
megtartott IV. fórumán fogadott el. 

 
2. szakasz 

Elfogadván az Agenda 21 kulturális program 
című dokumentumot Szabadka Város készségét 
fejezi ki arra, hogy: 

1. az Agenda 21 kulturális programot 
alkalmazza a helyi kulturális stratégia – a 
művelődésre vonatkozó fejlesztési terv 
kidolgozásakor, 

2. szemináriumok, közviták és publikációk 
révén népszerűsíti az Agenda 21 
kulturális programot, 

3. országos és nemzetközi szinten, 
hálózatok és szervezetek révén ismerteti 
az Agenda 21 kulturális programot 

4. az Agenda 21 kulturális programot 
hasznosítja közös standardok 
kialakítására, az anyagi kulturális javak 
védelme céljából. 

 
3. szakasz 

A jelen záró határozat megjelenik Szabadka 
Város Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
S Z A B A D K A VÁROS 
Városi tanács 
Iratszám: III-65-1/2010 
Kelt: 2010.06.30-án 
S z a b a d k a  
  Pero Horvacki s.k. 
  ALPOLGÁRMESTER 
 

Szabadka Város alapszabályának 57. szakasz 
1. bekezdés 4. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08-jav. száma) alapján 
 a Szabadkai Város Tanács 2010.06.30-án 
megtartott 71. ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
az építmények négyzetméterenkénti átlagos piaci 
árának megszabásáról Szabadka Város területére 

 
I 

 Megállapítjuk, hogy az építmények 
négyzetméterenkénti átlagos piaci ára Szabadka 
Város területén, az építmények fajtája szerint a 
következő: 

- lakások és lakóépületek 
    64.307,00 dinár 
- üzlethelyiségek       108.261,12 dinár 
- üdülők és rekreációs célú építmények 
    43.304,45 dinár 
- garázsok és egyéb építmények 
    39.602,07 dinár 

II 
 A jelen határozat I. pontjában foglalt átlagos 
árak az ingatlanok piaci értékének megállapítása 
során kerülnek alkalmazásra, a természetes 
személyek 2010. évi vagyonadójának kivetésekor. 
 

III 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
S Z A B A D K A VÁROS 
Városi tanács 
Iratszám: III-38-9/2010 
Kelt: 2010.06.30-án 
S z a b a d k a 
  Pero Horvacki s.k. 
  ALPOLGÁRMESTER 
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