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Az alapítványokról és alapokról szóló 

törvény 29. szakasza (a SZSZK Hivatalos 
Közlönyének 59/89 száma) és Szabadka Város 
Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 
27/2008-javít.)  alapján 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésén meghozta az 
alábbi 

RENDELETET 
A NEVEN Környezetvédelmi Alapítvány 

megszűnéséről   

1. szakasz 
Megállapítjuk, hogy a NEVEN 

Környezetvédelmi Alapítvány (a továbbiakban: 
Alapítvány) megalakításának célját elérte, és az 
Alapítvány működése 2010.07.13-án megszűnik. 

 
2. szakasz 

 Az Alapítvány vagyona és eszközei az 
alapítóra, Szabadka Városra szállnak át. 

Az adományozók által meghatározott célra 
az Alapítványnak ajándékozott vagy rendelkezésére 
bocsátott, felhasználatlan eszközök vissza lesznek 
térítve. 

 
3. szakasz 

 Az Alapítványban alkalmazott személyt 
Szabadka Város Közigazgatási Hivatala 2010.08.01-
jével átveszi. 
 

 

4. 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 
Iratszám: I-00-011-11/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 
   Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
   Slavko Parać, s.k. 
 
 A költségvetési rendszerről szóló törvény 90. 
szakaszának 4. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 54/09 száma) és Szabadka Város 
Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 –
javít, és 27/2008 – javít. száma) alapján  

Szabadka Város Képviselő-testülete 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésén meghozta az 
alábbi  
 

HATÁROZATOT 
külső könyvvizsgáló alkalmazására való 

felhatalmazásról Szabadka Város 2009. évi 
konszolidált költségvetési zárszámadásának külső 

ellenőrzésére   
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I 
Felhatalmazzuk Szabadka Város 

polgármesterét megfelelő szakképesítéssel 
rendelkező külső könyvvizsgáló alkalmazására, 
Szabadka Város 2009. évi konszolidált költségvetési 
zárszámadásának külső ellenőrzésére. 
 

   II 
 Jelen végzés megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-031-117/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 
   Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
   Slavko Parać, s.k. 
 

A közvállalatokról  és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 22. szakaszának 3. és 
4. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-
helyesbítés és 123/2007-más törv. száma)  és 
Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-ánmegtartott 13. ülésén, meghozta az 
alábbi 
 

HATÁROZATOT 
A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat 

2010. évi működési tervének jóváhagyásáról 
 
I 

 Jóváhagyjuk a Szabadkai Gázművek 
Kommunális Közvállalat 2010. évi működési tervét, 
melyet a Szabadkai Gázművek Kommunális 
Közvállalat igazgatóbizottsága 2010. január 22-én 
hozott meg. 
 

II 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka 

Város Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-27/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 
   Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
   Slavko Parać, s.k. 
 

 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 22. szakaszának 3. és 
4. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005 és 
108/2005-helyesbítés száma) és Szabadka Város 
Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapja 26/2008, 
27/2008-javít. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésén meghozza a 
 

HATÁROZATOT 
A Kéményseprő KKV 2010. évi működési 

tervének jóváhagyásáról 
 
I 

 Jóváhagyásunkat adjuk a Kéményseprő KKV 
2010. évi működési tervére, melyet a Szabadkai 
Kéményseprő KKV Igazgatóbizottsága 2010. január 
12-én fogadott el.  
 

II 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-28/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 
   Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
   Slavko Parać, s.k. 
 

 A közvállalatokról  és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 22. szakaszának 3. és 
4. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-
helyesbítés és 123/2007-más törv. száma)  és 
Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésén meghozta az 
alábbi 

HATÁROZATOT 
a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 

Szabadka 2010. évi működési tervének 
jóváhagyásáról 

 
I 

 Jóváhagyjuk a Szabadkai Piacok 
Kommunális Közvállalat Szabadka 2010. évi 
működési tervét, melyet a Szabadkai Piacok 
Kommunális Közvállalat igazgatóbizottsága 2010. 
január 11-én hozott meg. 
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II 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-29/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 
   Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
   Slavko Parać, s.k. 
 
 A közvállalatokról  és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 22. szakaszának 3. és 
4. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-
helyesbítés és 123/2007-más törv. száma)  és 
Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésén meghozta az 
alábbi 

HATÁROZATOT 
a Temetkezési Kommunális Közvállalat Szabadka 

2010. évi működési tervének jóváhagyásáról 
 
I 

 Jóváhagyjuk a Temetkezési Kommunális 
Közvállalat Szabadka 2010. évi működési tervét, 
melyet a Temetkezési Kommunális Közvállalat 
igazgatóbizottsága 2010. január 08-án hozott meg. 
 

II 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-30/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 
   Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
   Slavko Parać, s.k. 
 

 A közvállalatokról  és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 22. szakaszának 3. és 
4. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-
helyesbítés és 123/2007-más törv. száma)  és 
Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésén meghozta az 
alábbi 

HATÁROZATOT 
a Subotica-trans Közvállalat Szabadka 2010. évi 

működési tervének jóváhagyásáról 
 

I 
 Jóváhagyjuk a Subotica-trans Közvállalat 
Szabadka 2010. évi működési tervét, melyet a 
Subotica-trans Közvállalat igazgatóbizottsága 2010. 
január 15-én hozott meg. 
 

II 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-31/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 
   Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
   Slavko Parać, s.k. 
 
 A közvállalatokról  és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 22. szakaszának 3. és 
4. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-
helyesbítés és 123/2007-más törv. száma)  és 
Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésén, meghozta az 
alábbi 

HATÁROZATOT 
a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális 
Közvállalat Szabadka 2010. évi működési 

tervének jóváhagyásáról 
 
I 

 Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek 
Kommunális Közvállalat Szabadka 2010. évi 
működési tervét, melyet a Szabadkai Távfűtőművek 
Kommunális Közvállalat igazgatóbizottsága 2010. 
január 15-én hozott meg. 
 

II 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-32/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 
   Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
   Slavko Parać, s.k. 
 



4. oldal –4. szám                                                Szabadka Város Hivatalos Lapja                                         2010. február 18. 

 A közvállalatokról  és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 22. szakaszának 3. és 
4. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-
helyesbítés és 123/2007-más törv. száma)  és 
Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésén, meghozta az 
alábbi 

HATÁROZATOT 
a Vízművek és Csatornázási Kommunális 
Közvállalat 2010. évi működési tervének 

jóváhagyásáról 
 
I 

 Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási 
Kommunális Közvállalat Szabadka 2010. évi 
működési tervét, melyet a Vízművek és Csatornázási 
Kommunális Közvállalat igazgatóbizottsága 2010. 
január 29-én hozott meg. 
 

II 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-33/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 
   Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
   Slavko Parać, s.k. 
 
 A közvállalatokról  és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 22. szakaszának 3. és 
4. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-
helyesbítés és 123/2007-más törv. száma)  és 
Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésén, meghozta az 
alábbi 

HATÁROZATOT 
a Szabadka Város Városrendezési Intézete 
Közvállalat 2010. évi működési tervének 

jóváhagyásáról 
 
I 

 Jóváhagyjuk a Szabadka Város 
Városrendezési Intézete Közvállalat 2010. évi 
működési tervét, melyet a Szabadka Város 
Városrendezési Intézete Közvállalat 
igazgatóbizottsága 2010. január 25-én hozott meg. 

II 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iratszám: I-00-022-34/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 
   Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
   Slavko Parać, s.k. 
 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-36/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
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 54. szakaszának 2. 
és 11. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
a szabadkai Miloš Crnjanski Általános Iskola 

iskolaszéke tagjának felmentéséről  
és az új tag kinevezéséről  

 

I 
        A jelen határozat meghozatalának napjával 
felmentjük Zoran Ivošević, nevelőt a szabadkai Miloš 
Crnjanski Általános Iskola iskolaszékében betöltött 
tagsága alól. 

 

II 
        A jelen határozat meghozatalát követő nappal 
kinevezzük Boro Kapor, okleveles közgazdászt a 
szabadkai Miloš Crnjanski Általános Iskola 
iskolaszékének tagjává. 
Kinevezett személyek mandátuma a szabadkai Miloš 
Crnjanski Általános Iskola iskolaszéke 
mandátumának lejártáig tart.  

 

III 
        A jelen határozat megjelenik Szabadka 

Város Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 

A szabadkai Miloš Crnjanski Általános Iskola 
iskolaszékében a szülőket képviselő tagnak, Zoran 
Ivošević gyermeke befejezte a Miloš Crnjanski 
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Általános Iskolában folytatott tanulmányait, így 
megszűnt az iskolaszék tagjává való kinevezésének 
jogalapja.  

 A szülők tanácsa 2009. november 24-én 
megtartott ülésén az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény 54. szakasz 9. bekezdésének 
(az SZK Hivatalos Közleményének 72/2009 száma) 
megfelelően javasolta, hogy a szülők soraiból Boro 
Kaport nevezzék ki az iskolaszék tagjává. 

 Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 55. szakaszának 3. bekezdésének 4) 
pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009 
száma) alapján a helyi önkormányzati egység 
mandátumuk lejárta előtt felmenti tisztsége alól 
azokat az igazgatószervi tagokat, akik esetében 
megszűnik a jogalap, amely alapján kinevezték az 
iskolaszék tagjává.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdése szerint az 
irányító szervnek az alkalmazottak soraiból választott 
tagjait az oktatási és nevelési, illetve az iskolatanács 
javasolja, és a szülők soraiból a szülők tanácsa 
javasolja. Ugyanezen szakasz 11. bekezdése szerint 
pedig a jogosult felterjesztő javaslatáról az 
önkormányzati egység képviselő-testülete dönt.  

Tekintettel, hogy a szabadkai Miloš 
Crnjanski Általános Iskola iskolaszéke tagjának 
felmentéséhez és az új tag kinevezéséhez adottak a 
feltételek, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakasz 2.,9., és 11. 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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 

 
     Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
     Slavko Parać, s.k. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-35/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
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 54. szakaszának 2. 
és 11. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
a szabadkai Egészségügyi Középiskola iskolaszéke 

tagjainak felmentéséről  
és az új tagok kinevezéséről  

 
I 

       A jelen határozat meghozatalának napjával a 
szabadkai Egészségügyi Középiskola iskolaszékében 
betöltött tagságuk alól felmentjük: 

1 Bogišić Judit, angoltanárt, 
2. Suzana Bošković, egészségügyi nővért és  
3. Priboj Potrebić Vesna, a magyar nyelv és 

irodalom tanárát. 
 

II 
        A jelen határozat meghozatalát követő nappal a 
szabadkai Egészségügyi Középiskola iskolaszékének 
tagjaivá az alábbi személyeket nevezzük ki: 
      1.   Elek Magda, szerb (mint nem anyanyelv) 
szakos tanárt, 

2.   Sótányi Ferenc, diakónust és                   
3.   Ljiljana Kostadinovićot, vegyész doktor.  

       Kinevezett személyek megbízatása a szabadkai 
Egészségügyi Középiskola iskolaszéke 
mandátumának lejártáig tart.  
         

III 
        A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

 
I n d o k l á s 

A szabadkai Egészségügyi Középiskola 
iskolaszékében a szülőket képviselő tagnak, Bogišić 
Juditnak nyugdíjba vonulása folytán megszűnt a 
munkaviszonya az iskolában, s így megszűnt az 
iskolaszéki taggá való kinevezésének jogalapja is.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 55. szakaszának 3. bekezdésének 4) 
pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009 
száma) alapján a helyi önkormányzati egység 
mandátumuk lejárta előtt felmenti tisztsége alól 
azokat az igazgatószervi tagokat, akik esetében 
megszűnik a jogalap, amely alapján kinevezték az 
iskolaszék tagjává.  

A tantestület 2009.08.31-én megtartott ülésén 
az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló 
törvény 54. szakasz 9. bekezdésének megfelelően 
javasolta, hogy a foglalkoztatottak soraiból  Elek 
Magda, szerb (mint nem anyanyelv szakos) tanárt 
nevezzék ki az iskolaszék tagjává.      

A szabadkai Egészségügyi Középiskola 
iskolaszékének szülőket képviselő tagjai, Suzana 
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Boškovićnak és Priboj Potrebić Vesnának a 
gyermekei befejezték tanulmányaikat ebben az 
iskolában, s így megszűnt a jogalap, mely alapján az 
iskolaszék tagjává lettek kinevezve.  

A szülők tanácsa 2009. szeptember 22-én 
megtartott ülésén az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény 54. szakasz 9. bekezdésének 
megfelelően javasolta, hogy a szülők soraiból 
Sótányi Ferenc, diakónust és Ljiljana Kostadinovićot, 
vegyész doktort nevezzék ki az iskolaszék tagjává. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdése szerint az 
irányító szervnek az alkalmazottak soraiból választott 
tagjait az oktatási és nevelési, illetve az iskolatanács 
javasolja, és a szülők soraiból a szülők tanácsa 
javasolja. Ugyanezen szakasz 11. bekezdése szerint 
pedig a jogosult felterjesztő javaslatáról az 
önkormányzati egység képviselő-testülete dönt. 

Tekintettel, hogy a szabadkai Egészségügyi 
Középiskola iskolaszéke tagjának felmentéséhez és 
az új tag kinevezéséhez adottak a feltételek, az 
oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 
54. szakasz 2.,9., és 11. 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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 
 
    Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
    Slavko Parać, s.k. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-37/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
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 54. szakaszának 2. 
és 11. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 
 

 

HATÁROZATOT 
a szabadkai Vegyészeti-technológiai 

Szakközépiskola iskolaszéke tagjainak 
felmentéséről és az új tagok kinevezéséről 

 
I 

       A jelen határozat meghozatalának napjával 
felmentjük a szabadkai Vegyészeti-technológiai 
Szakközépiskola iskolaszékében betöltött tagságuk 
alól: 

1. Szeles Béla, gépésztechnikust, 
2. Ljiljana Pinter, kereskedőt és  
3. Balog József, okl. technológus 

vegyészmérnököt.  
 

II 
        A jelen határozat meghozatalát követő nappal 
kinevezzük a szabadkai Vegyészeti-technológiai 
Szakközépiskola iskolaszékének tagjává: 
       1.    Živica Mičik – általános isk. végz.,  

2. Dér Lívia, könyvkötőt és 
3. Milić Raffai Csilla technológiai mérnököt.  

       Kinevezett személyek mandátuma a szabadkai 
Vegyészeti-technológiai Szakközépiskola iskolaszéke 
mandátumának lejártáig tart.  

III 
        A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 

A szabadkai Vegyészeti-technológiai 
Szakközépiskola iskolaszéke szülőket képviselő 
tagjának, Ljiljana Pinternek a gyermeke befejezte a 
szabadkai Vegyészeti-technológiai 
Szakközépiskolában folytatott tanulmányait, így 
megszűnt az iskolaszék tagjává való kinevezésének 
jogalapja. Szeles Béla, az  iskolaszék szülőket 
képviselő tagja igazolatlanul marad távol az 
igazgatószerv üléseiről, s ezzel megnehezíti a 
munkát.   

A szülők tanácsa 2009. október 6-án 
megtartott ülésén az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény 54. szakasz 9. bekezdésének 
(az SZK Hivatalos Közleményének 72/2009 száma) 
megfelelően javasolta, hogy a szülők soraiból Živica 
Mičiket és Dér Lívia, könyvkötőt nevezzék ki az 
iskolaszék tagjává.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 55. szakaszának 3. bekezdésének 2) és 
4) pontja alapján a helyi önkormányzati egység 
képviselő-testülete felmenti tisztsége alól azt az 
igazgatószervi tagot, aki igazolatlan 
távolmaradásával megnehezíti az igazgatószerv 
munkáját, illetve ha megszűnik a jogalap, amely 
alapján kinevezték az iskolaszék tagjává. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdése szerint az 
irányító szervnek az alkalmazottak soraiból választott 
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tagjait az oktatási és nevelési, illetve az iskolatanács 
javasolja, és a szülők soraiból a szülők tanácsa 
javasolja. Ugyanezen szakasz 11. bekezdése szerint 
pedig a jogosult felterjesztő javaslatáról az 
önkormányzati egység képviselő-testülete dönt. 

Balog József, a szabadkai Vegyészeti-
technológiai Szakközépiskola iskolaszékének a heyli 
önkormányzati egységet képviselő tagja 
munkaviszonyt létesített a Vegyészeti-technológiai 
Szakközépiskolában, miáltal érdekellentét lépett fel, s 
ezért Kucsera István vállalkozó-gépésztechnikust 
javasolták a helyi önkormányzati egység 
képviselőjeként a szabadkai Vegyészeti-technológiai 
Szakközépiskola iskolaszékének tagjává.  

Tekintettel, hogy a szabadkai Vegyészeti-
technológiai Szakközépiskola iskolaszéke tagjainak 
felmentéséhez és az új tagok kinevezéséhez adottak a 
feltételek, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakasz 9., 10. bekezdés 2. 
pontjával és 11. bekezdésével, valamint az 55. 
szakasz 3. bekezdés 2) és 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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 
 

Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
      Slavko Parać, s.k. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-38/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
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 54. szakaszának 2. ;s 11. 
bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009 
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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a szabadkai Politechnikai Iskola iskolaszéke 

tagjainak felmentéséről 
 és az új tagok kinevezéséről 

I 
       A jelen határozat meghozatalának napjával a 
szabadkai Politechnikai Iskola iskolaszékében 
betöltött tagságuk alól felmentjük:  

1 Natalija Jakovljev, okl. közgazdászt és  
2 Gorjanka Botić, iskolapedagógia szakos 

tanárt. 
 

II 
       A jelen határozat meghozatalát követő nappal 
kinevezzük a szabadkai Politechnikai Iskola 
iskolaszékének tagjává: 
      1.   Slavko Duvnjak, okl. építőmérnököt és 

2.  Branko Lebović, offset gépészt.  
       Kinevezett személy mandátuma a szabadkai 
Politechnikai Iskola iskolaszéke mandátumának 
lejártáig tart. 

III 
        A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
  

I n d o k l á s        

A szabadkai Politechnikai Iskola 
iskolaszékében az alkalmazottakat képviselő tagnak, 
Natalija Jakovljevet igazgatóhelyettessé nevezték ki, 
s ezért a tisztsége összeférhetetlen az igazgatószerv 
munkájának végzésével. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 10. bekezdésének 3) 
pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009 
száma) alapján a helyi önkormányzati egység 
mandátumuk lejárta előtt felmenti tisztsége alól 
azokat az igazgatószervi tagokat, akiknek a munkája, 
a kötelezettségei vagy funkciói 
összeegyeztethetetlenek az igazgató szervben végzett 
tevékenységükkel.       

A tantestület a 2009.08.31-én megtartott 
ülésén, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdésével 
összhangban ) javasolta, hogy az iskolaszéknek az 
alkalmazottakat képviselő tagjává  Slavko Duvnjak, 
okl. építőmérnököt nevezzék ki. 

A szabadkai Politechnikai Iskola 
iskolaszékében a szülőket képviselő tagnak, Gorjanka 
Botićnak a gyermeke befejezte a Politechnikai 
Iskolában folytatott tanulmányait, így megszűnt a 
jogalap, amely alapján kinevezték az iskolaszék 
tagjává. 

A szülők tanácsa 2009.09.11-én az oktatási 
és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. 
szakasz 9. bekezdésének megfelelően javasolta, hogy 
az iskolaszéknek az alkalmazottakat képviselő 
tagjává .   Branko Lebović, offset gépészt nevezzék 
ki.  

 Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdése szerint az 
irányító szervnek az alkalmazottak soraiból választott 
tagjait az oktatási és nevelési, illetve az iskolatanács 
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javasolja, és a szülők soraiból a szülők tanácsa 
javasolja. Ugyanezen szakasz 11. bekezdése szerint 
pedig a jogosult felterjesztő javaslatáról az 
önkormányzati egység képviselő-testülete dönt. 

Tekintettel, hogy a szabadkai Politechnikai 
Iskola iskolaszéke tagjának felmentéséhez és az új 
tag kinevezéséhez adottak a feltételek, az oktatási és 
nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakasz 
2.,9., és 10. bekezdésével és az 55. 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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 

 
Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 

   Slavko Parać, s.k. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-39/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
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 54. szakaszának 2. 
és 11. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülés folytatásán 
meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 
a szabadkai Sonja Marinković Általános Iskola 

iskolaszéke tagjainak felmentéséről  
és az új tagok kinevezéséről  

 

I 
     A jelen határozat meghozatalának napjával 
felmentjük a szabadkai Sonja Marinković Általános 
Iskola iskolaszékében betöltött tagságuk alól: 

1. Dušan Borojević, okleveles mezőgazdasági 
mérnököt és 

2. Milenko Tanasić, építész technikust. 
 

II 
       A jelen határozat meghozatalát követő nappal 
kinevezzük a szabadkai Sonja Marinković Általános 
Iskola iskolaszékének tagjává: 

1. Vukosava Mijajlović, védőnőt és 
2. Dragan Šašić, okl. technológus mérnököt.  

 
       Kinevezett személyek mandátuma a szabadkai 
Sonja Marinković Általános Iskola iskolaszéke 
mandátumának lejártáig tart.  

 

III 
        A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

 

I n d o k l á s 

A szabadkai Sonja Marinković Általános 
Iskola iskolaszékében a szülőket képviselő tagoknak, 
Dušan Borojevićnek és Milenko Tanasićnak a 
gyermekei befejezték a Sonja Marinković Általános 
Iskolában folytatott tanulmányaikat, így megszűnt az 
iskolaszék tagjává való kinevezésének jogalapja.  

A szülők tanácsa 2009. szeptember 24-én 
megtartott ülésén az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény 54. szakasz 9. bekezdésének 
(az SZK Hivatalos Közleményének 72/2009 száma) 
megfelelően javasolta, hogy a szülők soraiból 
Vukosava Mijajlovićot és Dragan Šašićot nevezzék 
ki az iskolaszék tagjává.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 55. szakaszának 3. bekezdésének 4) 
pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009 
száma) alapján a helyi önkormányzati egység 
mandátumuk lejárta előtt felmenti tisztsége alól 
azokat az igazgatószervi tagokat, akik esetében 
megszűnik a jogalap, amely alapján kinevezték az 
iskolaszék tagjává.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdése szerint az 
irányító szervnek az alkalmazottak soraiból választott 
tagjait az oktatási és nevelési, illetve az iskolatanács 
javasolja, és a szülők soraiból a szülők tanácsa 
javasolja. Ugyanezen szakasz 11. bekezdése szerint 
pedig a jogosult felterjesztő javaslatáról az 
önkormányzati egység képviselő-testülete dönt. 

Tekintettel, hogy a szabadkai Sonja 
MarinkovićÁltalános Iskola iskolaszéke tagjainak 
felmentéséhez és az új tagok kinevezéséhez adottak a 
feltételek, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakasz 2.,9., és 11. 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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 
   Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
   Slavko Parać, s.k. 
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 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 54. szakaszának 2. 
és 11. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülés folytatásán 
meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 
a bajmoki Vuk Karadžić Általános Iskola 

iskolaszéke tagjainak felmentéséről  
és az új tagok kinevezéséről  

 
I 

       A jelen határozat meghozatalának napjával a 
bajmoki Vuk Karadžić Általános Iskola 
iskolaszékében betöltött tagságuk alól felmentjük:  

1 Kollár János, szerb (mint környezetnyelv) 
szakos tanárt, 

2 Vojislav Ćeklić, autóvillanyszerelőt és  
3 Branka Babić, kereskedőt. 

 
II 

        A jelen határozat meghozatalát követő nappal a 
bajmoki Vuk Karadžić Általános iskolaszékének 
tagjává az alábbi személyeket nevezzük ki: 
      1.   Zorka Zrinjanin, osztálytanítót 

2.   Željko Radanović, növénytermesztő 
mérnököt és  

3.   Igor Stipić, villanyszerelőt. 
       Kinevezett személyek mandátuma a bajmoki 
Vuk Karadžić Általános Iskola iskolaszéke 
mandátumának lejártáig tart. 

   
III 

                A jelen határozat megjelenik Szabadka 
Város Hivatalos Lapjában. 

 
I n d o k l á s 

A bajmoki Vuk Karadžić Általános Iskola 
iskolaszékében a szülőket képviselő tagnak, Kollár 
Jánosnak nyugdíjba vonulása folytán megszűnt a 
munkaviszonya az iskolában, s így megszűnt az 
iskolaszéki taggá való kinevezésének jogalapja is.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 55. szakaszának 3. bekezdésének 4) 

pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009 
száma) alapján a helyi önkormányzati egység 
mandátumuk lejárta előtt felmenti tisztsége alól 
azokat az igazgatószervi tagokat, akik esetében 
megszűnik a jogalap, amely alapján kinevezték az 
iskolaszék tagjává.  

A tantestület 2009.08.17-én megtartott ülésén 
az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló 
törvény 54. szakasz 9. bekezdésének megfelelően 
javasolta, hogy a foglalkoztatottak soraiból  Zorka 
Zrinjanin, osztálytanítót nevezzék ki az iskolaszék 
tagjává.  

 A bajmoki Vuk Karadžić Általános Iskola 
iskolaszékének szülőket képviselő tagjai, Vojislav 
Ćeklić és Branka Babić gyermekei befejezték 
tanulmányaikat a bajmoki iskolában, s így megszűnt 
a jogalap, mely alapján az iskolaszék tagjává lettek 
kinevezve.  

A szülők tanácsa 2009. szeptember 21-én 
megtartott ülésén az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény 54. szakasz 9. bekezdésének 
megfelelően javasolta, hogy a szülők soraiból   
Željko Radanović, növénytermesztő mérnököt és Igor 
Stipić, elektrotechnikust nevezzék ki az iskolaszék 
tagjává.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdése szerint az 
irányító szervnek az alkalmazottak soraiból választott 
tagjait az oktatási és nevelési, illetve az iskolatanács 
javasolja, és a szülők soraiból a szülők tanácsa 
javasolja. Ugyanezen szakasz 11. bekezdése szerint 
pedig a jogosult felterjesztő javaslatáról az 
önkormányzati egység képviselő-testülete dönt.  

Tekintettel, hogy a bajmoki Vuk Karadžić 
Általános Iskola iskolaszéke tagjának felmentéséhez 
és az új tag kinevezéséhez adottak a feltételek, az 
oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 
54. szakasz 2.,9., és 11. 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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 
 
   Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
   Slavko Parać, s.k. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-41/2010 
Dana: 18.02.2010.godine 
S z a b a d k a 
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 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 54. szakaszának 2. 
és 11. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 
a szabadkai Ivan Goran Kovačić Általános Iskola 

iskolaszéke tagjának felmentéséről  
és az új tag kinevezéséről 

 
I 

Milosava Gavrićot, a szerb nyelv és a 
jugoszláv irodalom tanárát a jelen határozat 
meghozatalának napjával felmentjük a szabadkai 
Ivan Goran Kovačić Általános Iskola iskolaszékében 
betöltött tagsága alól. 

 

II 
Olajos Nagy Mátyás tornatanárt a jelen 

határozat meghozatalát követő nappal kinevezzük a 
szabadkai Ivan Goran Kovačić Általános Iskola 
iskolaszékének tagjává. 

Kinevezett személy megbízatási ideje a 
szabadkai Ivan Goran Kovačić iskolaszéke 
megbízatási idejének lejártáig tart. 

 
III 

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

 

I n d o k o l á s  

 A szabadkai Ivan Goran Kovačić Általános 
Iskola iskolaszékében az alkalmazottakat képviselő 
tagnak, Milosava Gavrićnak nyugdíjba vonulásával 
megszűnt a munkaviszonya az iskolában, s így 
megszűnt a jogalap, amely alapján kinevezték az 
iskolaszék tagjává. 

 Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 55. 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 iskolatanács 2009.11.11-én megtartott 
ülésén, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdésével 
összhangban javasolta, hogy az iskolaszéknek az 
alkalmazottakat képviselő tagjává Olajos Nagy  
Mátyás tornatanárt nevezzék ki.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdése szerint az 

irányító szervnek az alkalmazottak soraiból választott 
tagjait az oktatási és nevelési, illetve az iskolatanács 
javasolja, ugyanezen szakasz 11. bekezdése szerint 
pedig a jogosult felterjesztő javaslatáról az 
önkormányzati egység képviselő-testülete dönt. 

Tekintettel, hogy a szabadkai Ivan Goran 
Kovačić Általános Iskola iskolaszéke tagjának 
felmentéséhez és az új tag kinevezéséhez adottak a 
feltételek, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakasz 2, 9. és 11. bekezdésével és 
az 55. 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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 
 
      Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
      Slavko Parać, s.k. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-42/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
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 54. szakaszának 2. 
és 11. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium 

iskolaszéke tagjának felmentéséről  
és az új tag kinevezéséről  

 
I 

      A jelen határozat meghozatalának napjával 
felmentjük Tót Julianna okleveles jogászt a szabadkai 
Svetozar Marković Gimnázium iskolaszékében 
betöltött tagsága alól.  

 
II 

        A jelen határozat meghozatalát követő nappal 
kinevezzük Branislav Joka okleveles jogászt a 
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szabadkai Svetozar Marković Gimnázium 
iskolaszékének tagjává. 

Kinevezett személyek mandátuma a 
szabadkai Svetozar Marković  Gimnázium 
iskolaszéke mandátumának lejártáig tart.  
         

III 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka 

Város Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 

 A szabadkai Svetozar Marković Gimnázium 
iskolaszékében a szülőket képviselő tag, Tót Julianna 
gyermeke befejezte a gimnáziumban folytatott 
tanulmányait, így megszűnt az iskolaszék tagjává 
való kinevezésének jogalapja. 

A szülők tanácsa 2009. szeptember 17-én 
megtartott ülésén javasolta, hogy az oktatási és 
nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakasz 
9. bekezdésének (SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 száma) megfelelően a szülők soraiból 
Branislav Jokát nevezzék ki az iskolaszék tagjává.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 3. bekezdésének 4) 
pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009 
száma) alapján a helyi önkormányzati egység a 
mandátumuk lejárta előtt felmenti tisztsége alól 
azokat az igazgatószervi tagokat, akik esetében  
megszűnik a jogalap, amely alapján kinevezték az 
iskolaszék tagjává.   

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdése szerint az 
irányító szervnek a szülők soraiból választott tagjait a 
szülők tanács javasolja. Ugyanezen szakasz 11. 
bekezdése szerint pedig a jogosult felterjesztő 
javaslatáról az önkormányzati egység képviselő-
testülete dönt.                      

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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 

 
Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 

      Slavko Parać, s.k. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-43/2010 
Dana: 18.02.2010.godine 
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 54. szakaszának 2. 
és 11. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a szabadkai Jovan Mikić Általános Iskola 

iskolaszéke tagjának felmentéséről  
és az új tag kinevezéséről  

 

I 
      A jelen határozat meghozatalának napjával 
felmentjük Vesna Marković okleveles jogászt a 
szabadkai Jovan Mikić Általános Iskola 
iskolaszékében betöltött tagsága alól. 
 

II 
             A jelen határozat meghozatalát követő nappal 
kinevezzük Jasmina Stevanović, politológus újságírót 
a szabadkai Jovan Mikić Általános Iskola 
iskolaszékének tagjává. 

Kinevezett személyek mandátuma a 
szabadkai Jovan Mikić Általános Iskola iskolaszéke 
mandátumának lejártáig tart. 

   
III 

                A jelen határozat megjelenik Szabadka 
Város Hivatalos Lapjában. 

 
I n d o k l á s        

A szabadkai Jovan Mikić Általános Iskola 
iskolaszékében a szülőket képviselő tagnak, Vesna 
Marković gyermeke befejezte a Jovan Mikić 
Általános Iskolában folytatott tanulmányait, így 
megszűnt az iskolaszék tagjává való kinevezésének 
jogalapja.  

A szülők tanácsa 2009. szeptember 28-án 
megtartott ülésén az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény 54. szakasz 9. bekezdésének 
megfelelően javasolta, hogy a szülők soraiból   Nada 
Ivković kereskedőt nevezzék ki az iskolaszék 
tagjává.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 55. szakaszának 3. bekezdésének 4) 
pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009 
száma) alapján a helyi önkormányzati egység 
mandátumuk lejárta előtt felmenti tisztsége alól 
azokat az igazgatószervi tagokat, akik esetében 
megszűnik a jogalap, amely alapján kinevezték az 
iskolaszék tagjává.   

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdése szerint az 
irányító szervnek az alkalmazottak soraiból választott 
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tagjait az oktatási és nevelési, illetve az iskolatanács 
javasolja, és a szülők soraiból a szülők tanácsa 
javasolja. Ugyanezen szakasz 11. bekezdése szerint 
pedig a jogosult felterjesztő javaslatáról az 
önkormányzati egység képviselő-testülete dönt. 

Tekintettel, hogy a szabadkai Jovan Mikić 
Általános Iskola iskolaszéke tagjának felmentéséhez 
és az új tag kinevezéséhez adottak a feltételek, az 
oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 
54. szakasz 2.,9., és 11. 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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 
 

Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
Slavko Parać, s.k. 

 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-44/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
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 54. szakaszának 2. 
és 11. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 
a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági 

Középiskola iskolaszéke tagjainak felmentéséről 
és az új tagok kinevezéséről 

  
I 

A jelen határozat meghozatalának napjával 
felmentjük a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági 
Középiskola iskolaszékében betöltött tagságuk alól: 

1. Ivanka Maravić közgazdasági technikust és 
2. Iso Planić földrajztanárt.  

II 
        A jelen határozat meghozatalát követő nappal 
kinevezzük a szabadkai Bosa Milićević 
Közgazdasági Középiskola iskolaszékének tagjává: 

1. Hranislav Rašković okl. közgazdászt, 
2. Milica Poledica közgazdasági technikust.  

       Kinevezett személyek 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 l á s  

Ivanka Maravićnak, a szabadkai Bosa 
Milićević Közgazdasági Középiskola iskolaszékében 
a szülőket képviselő tagjának a gyermeke befejezte 
tanulmányait a közgazdasági iskolában, így megszűnt 
az iskolaszék tagjává való kinevezésének jogalapja.  

A szülők tanácsa 2009.10.24-én megtartott 
ülésén az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakasz 9. bekezdésének (az SZK 
Hivatalos Közleményének 72/2009 száma) 
megfelelően javasolta, hogy a szülők soraiból 
Hranislav Rašković okl. közgazdászt nevezzék ki az 
iskolaszék tagjává.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 55. szakaszának 3. bekezdésének 4) 
pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009 
száma) alapján a helyi önkormányzati egység 
mandátumuk lejárta előtt felmenti tisztsége alól 
azokat az igazgatószervi tagokat, akik esetében 
megszűnik a jogalap, amely alapján kinevezték az 
iskolaszék tagjává.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdése szerint az 
irányító szervnek az alkalmazottak soraiból választott 
tagjait az oktatási és nevelési, illetve az iskolatanács 
javasolja, és a szülők soraiból a szülők tanácsa 
javasolja. Ugyanezen szakasz 11. bekezdése szerint 
pedig a jogosult felterjesztő javaslatáról az 
önkormányzati egység képviselő-testülete dönt. 

Iso Planić földrajztanárt, a szabadkai Bosa 
Milićević Közgazdasági Középiskola iskolaszékében 
a helyi önkormányzati egységet képviselő tagját 
kinevezték a szabadkai Politechnikai Iskola 
igazgatójává..  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakasz 10. bekezdés 3) pontja 
előírja, hogy az igazgatószerv tagjává nem nevezhető 
ki olyan személy, akinek a munkája és 
kötelezettségei vagy tisztsége nem egyeztethető össze 
a z adott igazgatószervben folytatott munkájával.  

         Javasolják, hogy a Bosa Milićević 
Közgazdasági Középiskola iskolaszékében a helyi 
önkormányzati egység képviselőjeként Milica 
Poledica, közgazdasági technikust nevezzék ki.  

Tekintettel, hogy a szabadkai Bosa Milićević 
Közgazdasági Középiskola iskolaszéke tagjainak 
felmentéséhez és az új tagok kinevezéséhez adottak a 
feltételek, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakasz 4.,9., 10. bekezdés 3) 
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pontja, és 11. bekezdésével és az 55. 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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 
 

Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
Slavko Parać, s.k. 

 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-45/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
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 54. szakaszának 2. 
és 11. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a nagyfényi Pionír Általános Iskola iskolaszéke 

tagjainak felmentéséről és 
az új tagok kinevezéséről 

 

I 
A jelen határozat meghozatalának napjával 

felmentjük tisztségük alól a nagyfényi Pionír 
Általános Iskola iskolaszékének következő tagjait: 

1. Slavica Otašević pedagógus és  
2. Marinko Dulić földműves. 
 

II 
A jelen határozat meghozatalát követő 

nappal a nagyfényi Pionír Általános Iskola 
iskolaszékének tagjaivá a következő személyeket 
nevezzük ki: 

1. Savo Milojević történelemtanárt és 
2. Mariana Boršoš élelmiszeripari 

technikust. 
Nevezett személyek 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 
 A nagyfényi Pionír Általános Iskola 

iskolaszékében az alkalmazottakat képviselő tagot, 
Slavica Otaševićet kinevezték az iskola megbízott 
igazgatójává, s e tisztsége összeférhetetlen az irányító 
szervben végzett tevékenységgel. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 2. és 11. bekezdése (az 
SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009 száma) 
értelmében az önkormányzati egység képviselő-
testülete idő előtt felmenti tisztségükből az irányító 
szerv azon tagjait, kiknek munkája vagy tisztsége 
összeférhetetlen az irányítási szervben ellátott 
feladataikkal.       

Az iskolatanács 2009.09.16-án megtartott 
ülésén, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdésével 
összhangban javasolta, hogy az iskolaszéknek az 
alkalmazottakat képviselő tagjává Savo Milojević 
történelemtanárt nevezzék ki.  

A nagyfényi Pionír Általános Iskola 
iskolaszékében a szülőket képviselő tag, Marinko 
Dulić gyermeke befejezte iskoláztatását a nagyfényi 
Pionír Általános Iskolában, így megszűnt a jogalap 
amely szerint kinevezték az iskolaszék tagjává.  

Az iskolatanács 2009.09.17-én megtartott 
ülésén, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdésével 
összhangban javasolta, hogy az iskolaszéknek a 
szülőket képviselő tagjává Marijana Boršoš 
élelmiszeripari technikust nevezzék ki.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdése szerint az 
irányító szervnek az alkalmazottak soraiból választott 
tagjait az oktatási és nevelési, illetve az iskolatanács, 
a szülőket képviselő tagot pedig a szülők tanácsa 
javasolja, ugyanezen szakasz 11. bekezdése szerint 
pedig a jogosult felterjesztő javaslatáról az 
önkormányzati egység képviselő-testülete dönt. 

 Tekintettel, hogy a nagyfényi Pionír 
Általános Iskola iskolaszéke tagjainak felmentéséhez 
és az új tagok kinevezéséhez adottak a feltételek, az 
oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 
54. szakasz 2, 9., 10. szakasz 3) pontjával és a 11. 
bekezdésével és az 55. 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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 

 
Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
Slavko Parać, s.k. 
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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 54. szakaszának 2. 
és 11. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
a szabadkai Műszaki Iskola iskolaszéke tagjainak 

felmentéséről  
és az új tagok kinevezéséről  

 
I 

A jelen határozat meghozatalának napjával a 
szabadkai Műszaki Iskola iskolaszékében betöltött 
tagságuk alól felmentjük: 

2 Kovács Gabriella , szociális munkást,  
4. Martin Paloš, villamosmérnököt, 
5. Šinković György, villamosmérnököt,   
6. Jovica Šimić, gépésztechnikus – lakatost és 
7. Kovács Szabolcs, magas-szakképzett 

munkást – eladási ügynököt.  
 

II 
A jelen határozat meghozatalát követő 

nappal a szabadkai Műszaki Iskola iskolaszékének 
tagjaivá az alábbi személyeket nevezzük ki: 

1. Rózsa Gyöngyi, gimnázium,  
2. Nada Peić Gavran, gimnázium,  
3. Kucsera István vállalkozó, gépésztechnikus,  
4. Božidarka Jelačić, okleveles építészmérnök, 
5. Zora Ćuk, okl. jogász. 

Kinevezett személyek megbízatása a 
szabadkai Műszaki Iskola iskolaszéke mandátumának 
lejártáig tart.  
         

III 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 

I n d o k l á s 
A szabadkai Műszaki Iskola iskolaszékében a 

szülőket képviselő tagoknak, Kovács Gabriellának és 
Martin Palošnak a gyermekei befejezték a Műszaki 
Iskolában folytatott tanulmányaikat, így megszűnt az 
iskolaszék tagjává való kinevezésének jogalapja.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 55. szakaszának 3. bekezdésének 4) 
pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009 
száma) alapján a helyi önkormányzati egység 
mandátumuk lejárta előtt felmenti tisztsége alól 
azokat az igazgatószervi tagokat, akik esetében 
megszűnik a jogalap, amely alapján kinevezték az 
iskolaszék tagjává.  

A szülők tanácsa 2009.06.02-án megtartott 
ülésén az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakasz 9. bekezdésének 
megfelelően javasolta, hogy a szülők soraiból Rózsa 
Gyöngyit és Nada Peić Gavrant nevezzék ki az 
iskolaszék tagjává.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdése szerint az 
irányító szervnek az alkalmazottak soraiból választott 
tagjait az oktatási és nevelési, illetve az iskolatanács 
javasolja, és a szülők soraiból a szülők tanácsa 
javasolja. Ugyanezen szakasz 11. bekezdése szerint 
pedig a jogosult felterjesztő javaslatáról az 
önkormányzati egység képviselő-testülete dönt. 

Šinković György, Jovica Šimić i Kovács 
Szabolcs, a szabadkai Műszaki iskola iskolaszékének 
a helyi önkormányzatot képviselő tagjai nem vesznek 
részt az iskolaszék ülésein, ezért fel kell menteni őket 
megbízatásuk alól. Az 54. szakasz 3. bekezdésének 
megfelelően javasoljuk, hogy a szabadkai Műszaki 
iskola iskolaszékének a helyi önkormányzatot 
képviselő tagjaivá Milić Raffai Csilla, okl. 
technológus mérnököt, Božidarka Jelačić, okleveles 
építészmérnököt és Zora Ćuk, okl. jogászt nevezzék 
ki.  

Tekintettel, hogy a szabadkai Műszaki Iskola 
iskolaszéke tagjainak felmentéséhez és az új tagok 
kinevezéséhez adottak a feltételek, az oktatási és 
nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakasz 
2., 4., 9., és 11. bekezdésével és az 55. 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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 

 
Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
Slavko Parać, s.k. 

 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-47/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
Subotica  
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 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 54. szakaszának 2. 
és 11. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT 
a szabadkai Zeneiskola iskolaszéke tagjának 

felmentéséről és az új tag kinevezéséről  
 

 I 
A jelen határozat meghozatalának napjával 

Boris Saulić okl. közgazdászt felmentjük a szabadkai 
Zeneiskola iskolaszékében betöltött tagsága alól. 

 

II 
A jelen határozat meghozatalát követő 

nappal kinevezzük Đorđe Albijanić okl. közgazdászt 
a szabadkai Zeneiskola iskolaszékének tagjává. 

Kinevezett személy megbízatása a szabadkai 
Zeneiskola iskolaszéke mandátumának lejártáig fog 
tartani.  
 

III 
        A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
Boris Saulić okl. közgazdász, a szabadkai 

Zeneiskola iskolaszékében a helyi önkormányzatot 
képviselő tagja kérelmet nyújtott be, hogy mentsük 
fel tagsága alól.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 55. szakaszának 3. bekezdése (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 72/2009 száma) alapján a 
helyi önkormányzati egység mandátumuk lejárta előtt 
felmenti tisztsége alól azokat az igazgatószervi 
tagokat, akiknek saját kérésére szűnik meg a 
mandátuma a megbízatási idő lejárta előtt.  

A szabadkai Zeneiskola iskolaszéki tagjává a 
helyi önkormányzati egység képviselőjeként Đorđe 
Albijanić, okl. közgazdászt javasolják. 

Az oktatásról és nevelésről szóló törvény 54. 
szakaszának 3. bekezdése alapján az intézmény 
irányító szervébe három-három képviselő kerül a 
foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati 
egység soraiból, és ugyanezen szakasz 2. bekezdése 
alapján az irányító szerv tagjait a helyi 
önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki 
és menti fel. 

Tekintettel, hogy a szabadkai Zeneiskola 
iskolaszéke tagjának felmentéséhez és az új tag 
kinevezéséhez adottak a feltételek, az oktatási és 
nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakasz 
2.,4., és 11. bekezdésével és az 55. szakasz 3. 

bekezdésével 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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 
 

Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
Slavko Parać, s.k. 

 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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 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 54. szakaszának 2. 
és 11. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a szabadkai Ivan Milutinović Általános Iskola 

iskolaszéke tagjainak felmentéséről  
és az új tagok kinevezéséről 

 

I 
A jelen határozat meghozatalának napjával a 

szabadkai Ivan Milutinović Általános Iskola 
iskolaszékében betöltött tagságuk alól felmentjük:  

1. Jozefa Skenderović, fizika és vegytan tanárt 
és  

2. Blaženka Francišković, háztartásbelit. 
II 

A jelen határozat meghozatalát követő 
nappal kinevezzük a szabadkai Ivan Milutinović 
Általános Iskola iskolaszékének tagjává: 
      1.   Ana Kovač, tanítónőt és 

2.  Nada Ivković, kereskedőt.  
Kinevezett személyek mandátuma a szabadkai 

Ivan Milutinović Általános Iskola iskolaszéke 
mandátumának lejártáig tart. 

   
III 

                A jelen határozat megjelenik Szabadka 
Város Hivatalos Lapjában. 
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I n d o k l á s 
A szabadkai Ivan Milutinović Általános 

Iskola iskolaszékében az alkalmazottakat képviselő 
tagnak, Jozefa Skenderovićnak nyugdíjba 
vonulásával megszűnt a munkaviszonya az iskolában, 
s így megszűnt a jogalap, amely alapján kinevezték 
az iskolaszék tagjává. 

Az iskolatanács az oktatási és nevelési 
rendszer alapjairól szóló törvény 55. szakaszának 3. 
bekezdésének 4) pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 72/2009 száma) alapján a helyi 
önkormányzati egység mandátumuk lejárta előtt 
felmenti tisztsége alól azokat az igazgatószervi 
tagokat, ha  megszűnik a jogalap, amely alapján 
kinevezték az iskolaszék tagjává.  

A tantestületi tanács a 2009.06.16-én 
megtartott ülésén, az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 9. 
bekezdésével összhangban ) javasolta, hogy az 
iskolaszéknek az alkalmazottakat képviselő tagjává  
Ana Kovač, tanítónőt nevezzék ki.  

A szabadkai Ivan Milutinović Általános 
Iskola iskolaszékében a szülőket képviselő tagnak, 
Blaženka Francišković gyermeke befejezte a Ivan 
Milutinović Általános Iskolában folytatott 
tanulmányait, így megszűnt az iskolaszék tagjává 
való kinevezésének jogalapja. 

A szülők tanácsa 2009.05.26-án az oktatási 
és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. 
szakasz 9. bekezdésének megfelelően javasolta, hogy 
az iskolaszéknek az alkalmazottakat képviselő 
tagjává   Nada Ivković kereskedőt nevezzék ki.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdése szerint az 
irányító szervnek az alkalmazottak soraiból választott 
tagjait az oktatási és nevelési, illetve az iskolatanács 
javasolja, és a szülők soraiból a szülők tanácsa 
javasolja. Ugyanezen szakasz 11. bekezdése szerint 
pedig a jogosult felterjesztő javaslatáról az 
önkormányzati egység képviselő-testülete dönt.  

Tekintettel, hogy a szabadkai Ivan 
Milutinović Általános Iskola iskolaszéke tagjának 
felmentéséhez és az új tag kinevezéséhez adottak a 
feltételek, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakasz 2.,9., és 11. 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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 
 

Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
Slavko Parać, s.k. 

 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Iratszám: I-00-022-49/2010 
Kelt: 2010.02.18-án 
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 54. szakaszának 2. 
és 11. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/2009 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi  

 

HATÁROZATOT 
a Predškolska ustanova «Naša radost» Subotica – 

«Naša radost» Iskoláskor Előtti Intézmény 
Szabadka igazgatóbizottsága tagjának 
felmentéséről és az új tag kinevezéséről 

 

I 
Jelen határozat meghozatalának napjával 

felmentjük Ljuborad Slović, akvizitőrt a Predškolska 
ustanova «Naša radost» Subotica – «Naša radost» 
Iskoláskor Előtti Intézmény Szabadka 
Igazgatóbizottságának tagsága alól. 

 

II 
A jelen határozat meghozatalát követő 

nappal kinevezzük Maja Barši, okl. közgazdászt a 
Predškolska ustanova «Naša radost» Subotica - 
«Naša radost» Iskoláskor Előtti Intézmény Szabadka 
Igazgatóbizottságának tagjává. 

A kinevezett személy megbízatása a 
Predškolska ustanova «Naša radost» Subotica - 
«Naša radost» Iskoláskor Előtti Intézmény Szabadka 
Igazgatóbizottságának mandátumának lejártáig fog 
tartani.  

III 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
Ljuborad Slovićnak, a Predškolska ustanova 

«Naša radost» Subotica - «Naša radost» Iskoláskor 
Előtti Intézmény Szabadka Igazgatóbizottsága 
tagjának a gyermeke iskolába kezdett járni, így 
megszűnt az Igazgatóbizoittság tagjává való 
kinevezésének jogalapja.  

A szülők tanácsa 2009. november 27-én 
megtartott ülésén az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény 54. szakasz 9. bekezdésének 
(az SZK Hivatalos Közleményének 72/2009 száma) 
megfelelően javasolta, hogy a szülők soraiból Maja 
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Barši, okl. közgazdászt nevezzék ki az 
Igazgatóbizottság tagjává.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 55. szakaszának 3. bekezdésének 4) 
pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009 
száma) alapján a helyi önkormányzati egység 
képviselő-testülete mandátumuk lejárta előtt felmenti 
tisztsége alól az irányító szerv azon tagjait, akik 
esetében megszűnik a jogalap, amely alapján 
kinevezték az irányító szerv tagjává.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény 54. szakaszának 9. bekezdése szerint az 
irányító szervnek a szülők soraiból választott tagjait a 
szülők tanácsa javasolja. Ugyanezen szakasz 11. 
bekezdése szerint pedig a jogosult felterjesztő 
javaslatáról az önkormányzati egység képviselő-
testülete dönt.  

Tekintettel, hogy a Predškolske ustanove 
«Naša radost» Subotica - «Naša radost» Iskoláskor 
Előtti Intézmény Szabadka Igazgatóbizottságának 
tagja felmentéséhez és az új tag kinevezéséhez 
adottak a feltételek, az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény 54. szakasz 9., és 11. 
bekezdésével, és az 55. 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 390,00  dináros illetékről szóló bizonylat 
mellékelésével kell benyújtani. 

 

Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
Slavko Parać, s.k. 

 
 Szabadka Város Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008 - javít.) és a 
Szabadkai Városi Sportfejlesztési Alapítvány 
megalapításáról szóló rendelet 12. szakasz 4. 
bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
9/1993 és  5/1997 és Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 26/2009 és 27/2009 - javít ) alapján 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
a Szabadkai Városi Sportfejlesztési Alapítvány 

Igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről 
és az új tag kinevezéséről  

 
I 

A jelen határozat meghozatalának napjával 
felmentjük Veselin Bunčićot a Szabadkai Városi 
Sportfejlesztési Alapítvány Igazgatóbizottságában 
betöltött tagsága alól.  
 

II 
A jelen határozat meghozatalát követő 

nappal Ivana Mioljčićot kinevezzük a Szabadkai 
Városi Sportfejlesztési Alapítvány Felügyelő 
bizottságának tagjává. 

Kinevezett személy megbízatása a Szabadkai 
Városi Sportfejlesztési Alapítvány Felügyelő 
bizottsága mandátumának lejártáig fog tartani.  

 
III 

 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete  
Iratszám: I-00-025-1/2010  
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
Slavko Parać, s.k. 

 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 

1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) és a 
Temetkezési Kommunális Közvállalat Szabadka 
alapításáról szóló rendelet 12. szakaszának 2. 
bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
7/2009-egységes szerkezetű szöveg) alapján 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésén meghozta az 
alábbi 

 
HATÁROZATOT 

a Temetkezési Kommunális Közvállalat Szabadka 
igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről és az új 

tag kinevezéséről 
 

I 
 Vesna Prćićet a jelen határozat 
meghozatalának napjával felmentjük a Temetkezési 
Kommunális Közvállalat igazgatóbizottságában 
betöltött tagsága alól. 
 

II 
Tikvicki Leont a jelen határozat 

meghozatalát követő nappal kinevezzük a 
Temetkezési Kommunális Közvállalat 
igazgatóbizottságába. 

Nevezett személy megbízatása a Temetkezési 
Kommunális Közvállalat Szabadka 
igazgatóbizottsága mandátumának lejártáig tart. 
 

III 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 
 



18. oldal –4. szám                                                Szabadka Város Hivatalos Lapja                                         2010. február 18. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete  
Iratszám: I-00-022-50/2010  
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
Slavko Parać, s.k. 

 
 Szabadka Város Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008-javít.) és az 
EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 
megalapításáról szóló rendelet 12b szakasz 4. 
bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
9/1993 és  5/1997 és Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 26/2009 és 27/2009-javít ) alapján 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 

Felügyelő bizottsága tagjának felmentéséről 
és az új tag kinevezéséről 

 

I 
A jelen határozat meghozatalának napjával 

felmentjük Nada Gvojićot az EXSPECTO 
Mentálhigiéné Alapítvány Felügyelő bizottságában 
betöltött tagsága alól. 
 

II 
A jelen határozat meghozatalát követő 

nappal Franjo Olmant kinevezzük az EXSPECTO 
Mentálhigiéné Alapítvány Felügyelő bizottságának 
tagjává. 

Kinevezett személy megbízatása az 
EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány Felügyelő 
bizottsága mandátumának lejártáig fog tartani. 

 

III 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete  
Iratszám: I-00-025-2/2010  
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
Slavko Parać, s.k. 

 
 Szabadka Város Alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008-javít.) és az 
Út a Tudás Felé Alapítvány megalapításáról szóló 
rendelet 12b szakasz 4. bekezdése (Szabadka Község 

Hivatalos Lapjának 9/1993 és  5/1997 és Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 26/2009 és 27/2009-javít ) 
alapján 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
az Út a Tudás Felé Alapítvány Felügyelő 

bizottsága tagjának felmentéséről 
és az új tag kinevezéséről 

 

I 
A jelen határozat meghozatalának napjával 

felmentjük Homolya Leventét az Út a Tudás Felé 
Alapítvány Felügyelő bizottságában betöltött tagsága 
alól. 
 

II 
A jelen határozat meghozatalát követő 

nappal Tanja Orozovićot kinevezzük az Út a Tudás 
Felé Alapítvány Felügyelő bizottságának tagjává. 

Kinevezett személy megbízatása az Út a 
Tudás Felé Alapítvány Felügyelő bizottsága 
mandátumának lejártáig fog tartani.  

 

III 
        A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete  
Iratszám: I-00-025-3/2010  
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
Slavko Parać, s.k. 

 
A mezőgazdasági földterületekről szóló 

törvény 60. és 64a szakaszai (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 62/06 és 41/09 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 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a mezőgazdasági földterületek védelmének, 

rendezésének és használatának éves programját 
kidolgozó bizottság megalakításáról 

 
I 

Megalakítjuk A mezőgazdasági földterületek 
védelmének, rendezésének és használatának éves 
programját kidolgozó bizottságot (a továbbiakban: 
Bizottság).  
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II 
A Bizottság elnökből és nyolc tagból áll.  
A Bizottságba az alábbi személyeket 

nevezzük ki: 
1. Pero Horvackit elnökké, 
2. Grgur Stipićet taggá, 
3. Nagy Izabellát taggá, 
4. Szungyi Istvánt taggá, 
5. Miroslav Kišt taggá, 
6. Olivera Kopilovićot taggá, 
7. Josip Dulićot taggá, 
8. Vesna Vidert taggá és 
9. Aleksandar Vitkovićot taggá. 

 

III 
A Bizottság feladata kidolgozni a 

mezőgazdasági földterületek védelmének, 
rendezésnek és használatának 2010-es, 2011-es, 
2012-es és 2013-as évi programját, a Szabadka Város 
területén található állami tulajdonú mezőgazdasági 
földterületekre. 

A mezőgazdasági földterületek védelmének, 
rendezésének és használatának programjavaslatában 
a Bizottság a következőket állapítja meg: 

- a programmal felölelt időszakban 
elvégzendő munkálatok fajtáját és 
mértékét, a munkálatok elvégzésének és 
a pénzeszközök beruházásának ütemét,  

- az állami tulajdonú mezőgazdasági 
földterületekre vonatkozó adatokat, a 
mezőgazdasági földterületekről szóló 
törvény 60. szakaszának 6. bekezdésével 
(az SZK Hivatalos Közlönyének 62/06 és 
41/09 száma) összhangban és 

- azokra a mezőgazdasági földterületekre 
vonatkozó adatokat, melyeken a törvény 
64a szakaszával összhangban bizonyos 
jogi és természetes személyek bérleti 
előjoggal rendelkeznek,  

A Bizottság feladata, hogy a mezőgazdasági 
földterületek védelmére, rendezésére és használatára 
vonatkozó éves programra megszerezze a törvény 60. 
szakaszénak 3. bekezdésében foglalt bizottság 
véleményét. 

A Bizottság legkésőbb minden év március 
10-éig köteles a mezőgazdasági földterületek 
védelmének, rendezésének és használatának éves 
tervjavaslatát a mezőgazdasági földterületetekről 
szóló törvény 60. szakaszának 3. bekezdésében 
foglalt bizottság véleményével együtt eljuttatni a 
közigazgatási hivatal mezőgazdasági ügyekben 
illetékes szolgálatához, a mezőgazdasági ügyekben 
illetékes minisztérium jóváhagyása céljából. 
 

IV 
 A Bizottságot négy éves megbízatási időre 
nevezzük ki. 

V 
 A jelen határozat hatályba lépésével A 
mezőgazdasági földterületek védelmének, 

rendezésének és használatának éves programját 
kidolgozó bizottság megalakításáról szóló 
2008.09.25-én kelt I-00-021-71/2008 számú 
határozat (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
26/08 száma) hatályát veszti. 

 

VI 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete  
Iratszám: I-00-021-13/2010  
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
Slavko Parać, s.k. 

 

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, 108/2005-ijav. és 123/2007-más 
törv. száma), Szabadka Város alapszabályának 33. 
szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. száma) 
és a Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok 
Közvállalat alapításáról szóló rendelet 14. 
szakaszának 1. bekezdés 1. pontja (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 1/2010 száma) alapján 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 
A Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok 

Közvállalat alapszabályának jóváhagyásáról  
 

I 
Jóváhagyjuk a Szabadkai Ipari és Technológiai 

Parkok Közvállalat alapszabályát, melyet a 
Szabadkai ipari és Technológiai Parkok Közvállalat 
ideiglenes igazgatóbizottsága hozott meg a 
2010.02.05-én megtartott 1. ülésén. 

 

II 
  

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete  
Iratszám: I-00-022-51/2010  
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
Slavko Parać, s.k. 
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A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek végzéséről szóló törvény 22. 
szakaszának 3. és 4. bekezdése (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-jav. és 123/2007-más törv. száma) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008, 27/2008-jav. száma) alapján 
 Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2010.02.18-án megtartott 13. ülésének folytatásán 
meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 
a Parking Kommunális Közvállalat 2010. évi 

működési tervének jóváhagyásáról 
 

I 
 Jóváhagyjuk a Parking Kommunális 
Közvállalat 2010. évi működési tervét, melyet a 
Parking Kommunális Közvállalat igazgatósága hozott 
meg a 2010. február 08-án megtartott ülésén. 
 

II 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete  
Iratszám: I-00-022-52/2010  
Kelt: 2010.02.18-án 
S z a b a d k a 

Szabadka Város Képviselő-testületének alelnöke 
Slavko Parać, s.k. 

 
 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-02-2/2010.g.  
Kelt: 2010.02.16-án 
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 2010.02.16-
án meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
a Дечје позориштe п.о. Суботица – Dječje 

kazalište p.o. -  Gyermekszínház t.f. Szabadka 
szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzat 
jóváhagyásáról 

 

I 
Jóváhagyjuk a Дечје позориштe п.о. 

Суботица – Dječje kazalište p.o. -  Gyermekszínház 
t.f. Szabadka szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatot, 
melyet az intézmény igazgatója hozott meg 2010. 
február 2-án. 
 

II 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 

   Saša Vučinić s.k. 
   polgármester 
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