
NYOMTATVÁNY  
A POSTAKÖLTSÉG 

MEGTÉRÍTVE A 
24000 SZABADKA POSTÁN 

SZABADKA VÁROS 
HIVATALOS LAPJA 

 

 

 
35. SZÁM XLVII. ÉVFOLYAM KELT: 2011. június 30. ÁRA: 87,00 DIN. 

    
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Iktatószám: III-38-3/2011 
Kelt: 2011. június 23. 
S z a b a d k a 
 
 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységek folytatásáról szóló törvény 27. 
szakasz 1. bekezdés 3 pontja (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönyének 25/2000, 25/2002, 107/2005 
és 108/2005- kiigazítás és 123/2007- más törvény) 
Szabadka Város Alapszabályának 57. szakasz 2. 
bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
26/2008 és 27/2008- kiigazítás száma)és a Subotica-
trans Közúti Utasszállító Közvállalat Szabadka 
(Szabadka város Hivatalos Lapjának 7/09- egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg és 33/11 száma)  
alapján a Városi Tanács 2011. június 23-án a  110. 
ülésén meghozta az alábbi: 

 
HATÁROZATOT 

a városi autóbuszjáratok viteldíjának 
jóváhagyásáról  

 
I 

Jóváhagyjuk a Suboticatrans KV 
igazgatóbizottságának 2011. június 14-én hozott 
határozatát a városi autóbuszjáratok viteldíjának 
módosítására és kiegészítésére vonatkozólag, ami 
2011. július 1-jétől kerül alkalmazásra. 

 

II 
 A városi autóbuszjáratok viteldíjai: 
 
 
AZ AUTÓBUSZBAN VÁLTOTT MENETJEGY  
A menetjegy ára :    60,00 dinár 
A menetjegy ára a Lifka-Palicsi vikendtelep éjszakai 
járaton                                          75,40 dinár 
 
 
KERESKEDELMI KEDVEZMÉNYEK: 
  

1. 1. V-X kategóriájú katonai-, hadi és békeidei 
rokkantak, 6-10 éves gyermekek, polgári háborús 
rokkantak és a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok az 
autóbuszban váltott menetjegy esetén 

- 50 %-os kedvezményre jogosultak 
- a menetjegy ára :  30,00 dinár  

 
2. A hétvégi jegy, melyet az autóbuszban lehet 
megvenni a hétvégi napokra korlátlan számú 
utazásra: 
            - a kedvezmény 50 %  
            - a menetjegy ára: 240,oo dinár 
3. Nyugdíjasok a minden vonalon korlátlan számú 
utazásra szóló havi bérlet esetén 
           -  85 %-os kedvezményre jogosultak  

- jegy ára:  823,06 dinár  
 
4. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók korlátlan 
számú utazásra szóló havi bérlet esetén 
          -  75 % -os kedvezményre jogosultak;   
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          -  a menetjegy ára: 1.371,76 dinár  
 
5. Dolgozók - polgárok korlátlan számú utazásra 
szóló havi bérlet esetén 

-  61,92  %-os kedvezményre jogosultak  
-  a menetjegy ára: 2.089,46 dinár  

 
6. Diákok és egyetemi/főiskolai hallgatók korlátlan 
számú utazásra szóló bérlet a hónap második felére, a 
folyó hó 16-tól a hónap végéig 
 

- 75 %-os kedvezményre jogosultak  
- a menetjegy ára: 685,88  dinár 

 
7. Dolgozók - polgárok korlátlan számú utazásra 
szóló bérlet a hónap második felére, a folyó hó 16-tól 
a hónap végéig. 
 

- 61,92 %-os engedmény  
- a menetjegy ára: 1.044,73 dinár 

 
A havi városi buszbérlet árát a következő módszer 
alapján állapítják meg:: 
 

 - városi buszbérlet – 104 utazás havonta 
(26 nap x  egyszer oda- és egyszer vissza út és 
egyszer oda-vissza a másik vonalon – a legalább 
két vonalon való utazási változatot véve alapul) 
x  52,76  dinár x  (100% mínusz meghatározott 
kedvezmény) 

- városi bérlet a hónap második felére (16-ától 
a hónap végéig) 52 utazás havonta (13 nap x egy oda 
és egy visszaút egy járaton és egyszer vissza út és 
egyszer oda-vissza a másik vonalon – a legalább két 
vonalon való utazási változatot véve alapul) x 52,76 
dinár 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 az 
autóbuszban váltott menetjegy árán kívül 905,00 
dináros pótdíjat köteles fizetni, csak abban az 
esetben, ha azonnal vagy 24 órán belül kifizetik, 
egyébként a fizetendő pótdíj 2.000,oo dinár. 

III 
A jelen végzés II. pontjában szereplő árak 

tartalmazzák az áfát. 
 

IV 
Hatályon kívül helyezzük a:  III-38-7/2010 

számú, 2010. június 30-án kelt határozatot. 
 

V 
Jelen Határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 

Polgármester, 
Saša Vučinić s.k. 

___________________________________________ 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Iktatószám: III-38-4/2011 
Kelt: 2011. június 23.  
S z a b a d k a  
 
A közvállalatokról és közhasznú tevékenységek 
folytatásáról szóló törvény 27. szakasz 1. bekezdés 3 
pontja (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 
25/2000, 25/2002, 107/2005 és 108/2005- kiigazítás 
és 123/2007- más törvény) Szabadka Város 
Alapszabályának 57. szakasz 2. bekezdése (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008- 
kiigazítás száma)és a Subotica-trans Közúti 
Utasszállító Közvállalat Szabadka (Szabadka város 
Hivatalos Lapjának 7/09- egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg és 33/11 száma)  
alapján a Városi Tanács 2011. június 23-án a  110. 
ülésén meghozta az alábbi: 
  

HATÁROZATOT 
a városkörnyéki autóbuszjáratok viteldíjának 

jóváhagyásáról  
 
I 

Jóváhagyjuk a Suboticatrans KV 
igazgatóbizottságának 2011. június 14-én hozott 
határozatát a városkörnyéki autóbuszjáratok 
viteldíjának módosítására és kiegészítésére 
vonatkozólag, ami 2011. július 01-től kerül 
alkalmazásra.  

II 
A városkörnyéki autóbuszjáratok viteldíjai: 
 

KM ÖVEZ
ET 

VITELDÍJ 
dinárban 

01-05 I 60,00 
06-10 II 75,42 
11-15 III 105,59 
16-20 IV 128,21 
21-25 V 143,30 
26-30 VI 158,39 
31-35 VII 188,56 
36-40 VIII 218,73 

 
A havi városkörnyéki buszbérlet árát a 
következő módszer alapján állapítják meg: 
 

- egy vonalra – 52 utazás havonta (26 nap 
x  egyszer oda- és egyszer vissza út) x  a 
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meghatározott járatra vonatkozó övezetben 
érvényes menetjegy ára (mely meghatározott 
vonalhoz kapcsolódik) x  (100% mínusz 
meghatározott kedvezmény) + a havi bérlet 
felmutatásával minden városi vonalon is lehetséges 
az utazás. 

 - egy vonalra a hónap második 
felére 16-ától a hónap végéig – 26 utazás 
havonta (13 nap x egyszer oda- és egyszer 
visszaút) x a meghatározott járatra vonatkozó 
övezetben érvényes menetjegy ára (mely 
meghatározott vonalhoz kapcsolódik) x (100% 
mínusz meghatározott kedvezmény) + a havi 
bérlet felmutatásával minden városi vonalon is 
lehetséges az utazás. 
 

ENGEDMÉNYEK: 
- Dolgozók – polgárok meghatározott 

vonalon korlátlan számú utazásra szóló havi 
bérlet esetében 10%-os kedvezményre 
jogosultak. 

- Középiskolás diákok, egyetemi- és 
főiskolai hallgatók meghatározott vonalon 
korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet 
esetében 35%-os kedvezményre jogosultak. 

- Általános iskolás diákok meghatározott vonalra, 
korlátlan számú utazásra szóló havi bérlet esetében 
50%-os kedvezményre jogosultak 
 
ÉRVÉNYES MENETJEGGYEL NEM 
RENDELKEZŐ UTAS az ellenőrnek a helyszínen az 
árjegyzék szerinti menetjegy árán kívül 1.357,63 
dináros pótdíjat köteles fizetni, amennyiben a 
helyszínen vagy 24 órán belül kifizetik, egyébként a 
fizetendő pótdíj 3.000,oo dinár. 

A SZEMÉLYES CSOMAGOK darabjáért 
(kivéve a kézitáskát) melyek elférnek az autóbusz 
csomagtartójában és rendesen be vannak csomagolva, 
továbbá nem haladják meg a 30 kg-ot, az első 
övezetre vonatkozó egy jegy árát kell fizetni. 

III 
A jelen Határozat II. pontjában szereplő árak 

tartalmazzák az áfát. 
IV 

Hatályon kívül helyezzük a:  III-38-8/2010 
számú, 2010. június 30-án kelt határozatot. 

 
V 

Jelen Határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában 

 
Polgármester, 
Saša Vučinić s.k. 
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Szabadka Város Hivatalos Lapja – Kiadó és nyomda: Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadság tér 1. 
Telefon: 554-050 so@subotica.rs Példányszám: 200 db. Fő és felelős szerkesztő: Sveller Árpád okl. jogász, 
Szabadka Város Képviselő-testületének titkára. Az előfizetési díj összege a 2011. évre 2596,00 dinár. 
Hirdetések ára a díjszabás szerint. Átutalási számla száma: 840-745151843-03 – Egyéb bevételek 97 69 236 
községi közigazgatási szervek hivatkozási számmal. 

 
 


