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44. SZÁM 
 XLVII. 

ÉVFOLYAM 
KELT: 2011. szeptember 30. ÁRA: 87,00 DIN. 

    
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-464-444/2011 
Kelt: 2011.09.26-án 
S z a b a d k a  
 
 
 Az építési telekről szóló rendelet 3. szakasz 
5. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
6/2010 és 23/2010 száma), Szabadka Város Építési 
Igazgatósága Közvállalat alapításáról szóló rendelet 
1. és 5. szakasza (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának  7/2009), Szabadka Város alapszabályának 
51. szakasz 1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 26/08 száma) alapján 

a Telekügyi bizottság javaslatára a 
polgármester 2011. 09.26-án meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
 

Közvetlen megegyezéssel megvásároljuk a  
következő építési telkeket: 8193 telekkönyvi 
betétszámú, Óváros K.K. 19230/2 számú telek, utca, 
Nyugati szőlőskertek, területe 00-53 m2, továbbá a 
3277 telekkönyvi betétszámú, Óváros K.K. 19231/2 
sz. telek utca, 08-02 m2 területű, a 03-13 m2 területű 
19232/2 számú telek utca, Nyugati szőlőskertek, 
melyek az eladó tulajdonában vannak, továbbá a 

2620 telekkönyvi betétszámú, Óváros K.K. 24617/2 
számú 12-80 m2 területű beépítetlen építési telek, 
Nyugati szőlőskertek, a 24617/3 számú 00-45 m2 
területű beépítetlen építési telek, Nyugati 
szőlőskertek, a 00-67 m2 területű beépítetlen építési 
24617/4 számú telek, utca, Nyugati szőlőskertek, 02-
42 m2 területű 24617/5 számú beépítetlen építési 
telek, Nyugati szőlőskertek, a 00-76 m2 területű 
24617/6 sz. telek, utca, Nyugati szőlőskertek, 
valamint a 05-14 m2 területű 24617/7 számú 
beépítetlen építési telek, Nyugati szőlőskertek, ami 
összesen 33-92 m2 területet tesz ki, melynek árusítója 
Nedeljko Stojičić, apja neve Marko, lakcíme: 
Kelebia, Papp Pál u. 1. 
 A jelen Határozat 1. bekezdésébe foglalt 
telek ára 2.425.450,00 dinárt tesz ki, melyet a vásárló 
az eladónak Szabadka Város Építési Igazgatósága 
Közvállalaton keresztül fog kifizetni az adásvételi 
szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. 
 A jelen határozat 1. pontjába foglalt telek 
vásárlásakor az abszolút jogok átruházása 
tekintetében az adókötelezettség a vásárlót terheli.  
 Az Eladó köteles a jelen határozat hatályba 
lépésétől számított 30 napon belül megkötni az 
adásvételi szerződést Szabadka Várossal. 
 Amennyiben az Eladó az említett határidőn 
belül nem kötik meg az adásvételi szerződést, ezt a 
határozatot hatályon kívül helyezzük.  
 Jelen Határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
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I n d o k l á s 
 A telektulajdonos ajánlatott adott be a 
Telekügyi bizottságnak, melyben eladásra kínálja az 
Óváros K.K.  19230/2, a 19231/2 és a 19232/2 
telkeket, melyek felett tulajdonjoggal rendelkezik, 
valamint az Újváros K.K. 24617/2, 24617/3, 
24617/4, 24617/5, 24617/6 és a 24617/7 számú 
telkeket, melyek felett használati joggal rendelkezik, 
s ami alapján kérte, hogy 7 euró/m2 összegű térítést 
fizessenek ki neki. A telekügyi bizottság úgy döntött, 
hogy a térítmény helyett alternatívaképpen egy 
megfelelő telket kínál fel cserébe, s erről 2011.08.16-
án levelet küldtek az érintettnek, melyben felkínált 
két lokációt, ellenben Nedeljko Stojičić 
visszautasította a javaslatot, és kérte, hogy tegyenek 
eleget az ő kínálatának, ill. fizessék ki a kért 
összeget. 
 Az Építési Igazgatóság szakszolgálata 
kiszámolta, hogy a 33-92m2 teljes területért  
2.425.450,00 dinárt tesz ki a térítési összeg, ami 
elfogadható át.. 
 A Telekügyi bizottság a 2011.09.14-én 
megtartott 32. ülésé megvitatta a benyújtott ajánlatot, 
és úgy ítélte meg, hogy el lehet fogadni, mivel a 
telkeken már kiépített út van, így a Telekügyi 
bizottság az építési telkekről szóló rendelet  3. 
szakaszának 5. bekezdésének megfelelően elfogadta 
az ajánlatot és javasolta a polgármesternek, hogy 
hozzon határozatot a szóban forgó telek beszerzéséről 
- megvásárlásáról, mely javaslat alapján a 
polgármester meghozta a határozatot a rendelkező 
részben foglaltak szerint. 
 

 Saša Vučinić 
      polgármester s.k. 

 
 Jogorvoslati utasítás: A jelen Határozat ellen 
az elégedetlen félnek jogában áll közigazgatási pert 
indítani az átvételét követő 30 napon belül. 
Közigazgatási pert a Közigazgatási Bíróságon lehet 
indítani.  
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság AT 
Szabadka Város 
Polgármester 
Iratszám: II-464-429/2011 
Kelt: 2011.09.12-én 
S z a b a d k a  
 
 
 Az építésről és tervezésről szóló törvény 91. 
szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/09 és 
81/09 javított, 64/2010 – Alk.rend. és 24/2011 
javított), az építési telekről szóló rendelet 3. szakasza 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/2010 és 
23/2010 száma), Szabadka Város Építési 

Igazgatósága Közvállalat alapításáról szóló rendelet 
1. és 5. szakasza (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának  7/2009), Szabadka Város alapszabályának 
51. szakasz 1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 26/08 száma) alapján 
a Telekügyi bizottság javaslatára a polgármester 
2011. 09.12-én meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
Közvetlen megegyezéssel ideiglenesen 

használatba adjuk a köztulajdonban lévő a 
telekkönyvi betétbe 17251 szám alatt bejegyzett 
11025/1 számú,  01-35-77m2 területű telket, továbbá 
a  11025/2 számú 53-28m2 területű, a 11025/3 számú 
28-05m2 területű és a 11025/4 számú 00-73m2 
területű építési telket, melyek területe összesen  02-
17-83m2, és mindegyik az Alsóváros K.K. területén 
található, a Parking KKV-nak mint ideiglenes 
használónak, hogy parkolóhelyet biztosítson a 
teherszállító járműveknek. 

Az ideiglenes telekhasználó a jelen határozat 
1. bekezdésébe foglalt területet saját költségén fogja 
a rendeltetésének megfelelően kialakítani, mely célra 
ideiglenesen adjuk át neki. 
 A jelen határozat 1. bekezdésében leírt 
építési telket ideiglenesen használatba adjuk addig, 
amíg a tervezett rendeltetésének megfelelő állapotba 
nem lesz hozva.    

Felmondási idő 30 nap, és postán keresztül, 
ajánlott küldeményként kell elküldeni, mely 
határidőn belül az ideiglenes használó köteles a telket 
az elsődleges állapotába hozni, és úgy átadni a 
Városnak.  

Az ideiglenes használatról szóló szerződés 
megszakítása esetén az ideiglenes telekhasználó nem 
jogosult kártérítésre a beruházások miatt. 

Amennyiben az ideiglenes telekhasználó nem 
adja át a telket a felmondási idő lejártáig, napi 
2.500,00 dináros kötbért köteles fizetni a felmondási 
idő lejártától számítva.  
 A jelen határozat 1. bekezdésébe foglalt 
telket az ideiglenes telekhasználónak díjmentesen 
adjuk használatba.  
 Az ideiglenes telekhasználó köteles a jelen 
határozat hatályba lépésétől számított 15 napon belül 
megkötni a köztulajdonú telek ideiglenes 
használatáról szóló szerződést Szabadka Várossal.  
 Amennyiben az ideiglenes telekhasználó nem 
köti meg a szerződést a megadott határidőn belül, a 
jelen határozatot hatályon kívül helyezzük, és 
elveszíti a közcélú terület ideiglenes használatára 
vonatkozó jogát. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 A Parking KKV 2011.07.20-án azzal a 
kérelemmel fordult a Telekügyi bizottsághoz, hogy 



2011. szeptember 30.                                      Szabadka Város Hivatalos Lapjának                                           44. szám –3. oldal 

 

ideiglenesen adjuk át számára a a köztulajdonban 
lévő, a telekkönyvi betétbe 17251 szám alatt 
bejegyzett 11025/1 számú,  01-35-77 m2 területű 
telket, továbbá a  11025/2 számú 53-28 m2 területű, a 
11025/3 számú 28-05 m2 területű és a 11025/4 
számú 00-73 m2 területű építési telkek használatát, 
melyek területe összesen  02-17-83 m2, és mindegyik 
az Alsóváros K.K. területén található, abból a célból, 
hogy parkolóhelyet biztosítson a teherautók.  
 A Telekügyi bizottság 2011.08.12-én 
megtartott 29. ülésén megvitatta a kérelmet, 
betegintett a benyújtott okiratokba, és úgy találta, 
hogy eleget lehet tenni a kérésnek.  
 A Bizottság elkészítette az említett 
köztulajdonban levő terület használatának ideiglenes 
átadásáról szóló Határozat javaslatot, mely alapján 
meghoztuk a rendelkező részben foglaltak szerint.  
  Polgármester  
  Saša Vučinić s.k. 
 
 Jogorvoslati utasítás: A jelen Határozat ellen 
az elégedetlen fél fellebbezést nyújthat be a 
polgármesternek az átvételét követő 3 napon belül. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-352-539/2011 
Kelt: 2011.09.12-én 
S z a b a d k a  
 
 
 Az építésről és tervezésről szóló törvény 146. 
szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/09 és 
81/09 javított, 64/2010 – Alk.rend. és 24/2011 
javított), az építési telekről szóló rendelet 3. szakasza 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/2010 és 
23/2010 száma), közterület ideiglenes 
használatbavételéről és kisebb előre gyártott és 
hirdető építmények kihelyezéséről szóló rendelet 15. 
és 25. szakasza (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 23/07 és 33/08 száma), Szabadka Város 
alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 5. pontja 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/08 száma) 
alapján 

a Telekügyi bizottság javaslatára a 
polgármester 2011. 09.12-én meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
A Parking KKV-nak Lóversenypálya utcában 

közvetlen megegyezéssel ideiglenesen használatba 
adjuk a közterület egy részét, melynek területe 4 m2, 
a parkolási díj megfizettetésére szolgáló pénztárbódé 
felállítása céljából, a Szabadka város területén kisebb 
előre gyártott építmények felállítására vonatkozó F 
31-333/10  számú, VIII.5 jelzésű terv kiegészítése 
alapján. 

A közhasznú terület ezen részét ideiglenes 
használatba adjuk 5 éves határidővel, az ideiglenes 
használatba adásról szóló szerződés megkötésének 
napjától számítva. 

Az ideiglenes telekhasználó köteles a jelen 
határozat hatályba lépésétől számított 30 napon belül 
felállítani a pénztárbódét. 
 Az ideiglenes telekhasználó köteles 
használati díjat fizetni a hatályos törvényekkel 
összhangban. 
 Az ideiglenes telekhasználó köteles a jelen 
határozat hatályba lépésétől számított 15 napon belül 
megkötni a közterület ideiglenes használatáról szóló 
szerződést Szabadka Várossal. 
 Amennyiben az ideiglenes telekhasználó nem 
köti meg a szerződést a megadott határidőn belül, a 
jelen határozatot hatályon kívül helyezzük, és 
elveszíti a közcélú terület ideiglenes használatára 
vonatkozó jogát. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

I n d o k l á s 
 A Parking KKV 2011.07.20-án azzal a 
kérelemmel fordult a Telekügyi bizottsághoz, hogy 
ideiglenesen adjuk át számára a Lóversenypálya 
utcában található közterület egy részét, melynek 
területe 4 m2, a parkolási díj megfizettetésére 
szolgáló pénztárbódé felállítása céljából, a Szabadka 
város területén kisebb előre gyártott építmények 
felállítására vonatkozó F 31-333/10  számú, VIII.5 
jelzésű terv kiegészítése alapján.   
 A Telekügyi bizottság a 2011.08.12-én 
megtartott 29. ülésén megvitatta a benyújtott 
kérelmet és úgy találta, hogy annak eleget lehet tenni.  
 Trajanje privremenog korišćenja javne 
površine iznosi 5 godina od dana zaključenja 
Ugovora o davanju na privremeno korišćenje javne 
površine.   
 A Bizottság elkészítette az említett 
köztulajdonban levő terület használatának ideiglenes 
átadásáról szóló Határozat javaslatot, mely alapján 
meghoztuk a rendelkező részben foglaltak szerint. 
  Polgármester  
  Saša Vučinić s.k. 
 Jogorvoslati utasítás: A jelen Határozat ellen 
az elégedetlen fél fellebbezést nyújthat be a 
polgármesternek az átvételét követő 3 napon belül  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság AT 
Szabadka Város 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-402-75 /2011 
Kelt: 2011.09.15-én 
S z a b a d k a  
 
 Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
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Lapjának 26/08 és 27/08-javított száma) és az 
EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány alapításáról 
szóló rendelet 10. szakasz 2. és 3. bekezdése 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 30/05 és 
13/06 száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
26/09 és 27/09-javított száma), 
 Szabadka Város  polgármestere 2011. 
szeptember 15-én meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 

alapításáról szóló rendelet 2011. évi pénzügyi 
tervének első módosításának jóváhagyásáról 

 
I 

 Jóváhagyjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné 
Alapítvány alapításáról szóló rendelet 2011. évi 
pénzügyi tervének első módosítását, melyet az 
Alapítvány igazgatóbizottsága hozott meg a 2011. 
szeptember 6-án tartott ülésén. 

II  
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
  Polgármester  
  Saša Vučinić s.k. 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-464-426/2011 
Kelt: 2011.09.12-én 
S z a b a d k a  
 
 Az építési telekről szóló rendelet 3. szakasz 
5. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
6/2010 és 23/2010 száma) Szabadka Város 
alapszabályának 12. szakasz 1. bekezdés 25. pontja 
és 51. szakasz 1. bekezdés 5. pontja (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-javított 
száma) alapján 
 A Telekügyi bizottság javaslatára a 
polgármester 2011.09.12-én meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
Jóváhagyjuk Szikora István, apja neve István 

és Szikora Gizella, apja neve Lajčo, született Peić 
Gavran ajánlatát, kiknek lakcíme: Szabadka, 
Srebrenica u. 1., mely ajánlattal felajánlják a 
Szabadka Városnak az ingatlanjegyzékben Alsóváros 
K.K. 8056 szám alatt szereplő, 34421/4 számú 02-36 
m2 területű építési telket, mely felett használati  
joggal rendelkeznek fele-fele részben. 

A jelen rendelet 1. bekezdésébe foglalt 
ajánlatról az ajándékozók és Szabadka Város 
ajándékozási szerződést fognak készíteni. 
 Jelen rendelet megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

I n d o k l á s 

Szikora István és Szikora Gizella 2011.7.19-
én ajánlattal fordult a Telekügyi bizottsághoz, 
mellyel a 8056 szám alatt bejegyzett Alsó város K.K. 
34421/4 számú, 02-36 m2 területű ingatlan fele-fele 
arányú tulajdonosaiként felkínálják Szabadka 
városnak a használati jog térítésmentes átadását 
közúti infrastruktúra kiépítése végett. 
 A telekügyi bizottság a 2011.08.12-én 
megtartott 29. ülésén megvitatta a benyújtott 
ajánlatot, és elfogadta azt.  
 Az építési telekről szóló rendelet 3. szakasz 
5. bekezdése alapján a bizottság elfogadta az 
ajánlatot és javasolta a polgármesternek  a szóban 
forgó telek beszerzéséről szóló határozat 
meghozatalát, mely ajánlat alapján megszületett a 
döntés a rendelkező részben foglaltak szerint. 
 

Polgármester  
  Saša Vučinić s.k. 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-464-428/2011 
Kelt: 2011.09.12-én 
S z a b a d k a  
 
 Az építési telekről szóló rendelet 3. 
szakaszának 5. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 6/2010 és 23/2010 száma) Szabadka 
Városalapszabályának 12. szakasz 1. bekezdés 25. 
pontja és az 51. szakasz 1. bekezdés 5. pontja 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/08 és 
27/2008 javít. száma) alapján 
 A telekügyi bizottság javaslatára a 
polgármester 2011.09.12-én meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT 
Elfogadjuk a Temetkezési KKV ajánlatát, 

melyben, mint az ingatlanbetétben Alsóváros KK. 
24-es szám alatt bejegyzett 34178/13 számú, 02-23 
m2  területű legelő használatának jogosultja Szabadka 
városnak felajánlja a használati jogosultság 
bérmentes átvitelét parkoló kiépítése céljából a Kéri 
temető bejáratánál, azzal, hogy Szabadka Városnak a 
saját költségén kell áthelyeznie a temető kerítését az 
új mezsgyére.  
A jelen határozat 1. bekezdésében foglalt ajánlatról 
az ajándékozó és Szabadka város  ajándékozási 
szerződést köt. 
 Jelen rendelet megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

I n d o k l á s 
 A Temetkezési KKV 2011.07.19-én ajánlatot 
nyújtott be Telekügyi bizottságnak melyben, mint az 
ingatlanbetétben Alsóváros KK. 24-es szám alatt 
bejegyzett 34178/13 számú, 02-23 m2  területű legelő 
használatának jogosultja Szabadka városnak 
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felajánlja használati jogának bérmentes átvitelét 
parkoló kiépítése céljából a Kéri temető bejáratánál, 
azzal, hogy Szabadka Városnak a saját költségén kell 
áthelyeznie a temető kerítését az új mezsgyére.  
 
 Az ajánlathoz mellékelte: 

- A telekkönyvi betét kivonatát  
- A terv másolatát 

 A Telekügyi bizottság a 2011.08.12-én tartott 
29. ülésén megvitatta a javaslatot és elfogadta azt.  
 Az építési telekről szóló törvény 3. szakasz 
5. bekezdése alapján a Telekügyi bizottság elfogadta 
az ajánlatot és javasolta a polgármesternek  a szóban 
forgó telek beszerzéséről szóló határozat 
meghozatalát, mely ajánlat alapján megszületett a 
döntés a rendelkező részben foglaltak szerint.  

Polgármester  
  Saša Vučinić s.k. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság AT 
Szabadka Város 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-025-15/2011 
Kelt: 2011.09.21-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-javított) és Szabadka Város 
Népszaporulat-ösztönző Alapjának megalapításáról 
és az eszközök felhasználásnak feltételeiről és 
módjáról szóló rendelet 31. szakaszának 3. bekezdése 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 25/10 – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján 

Szabadka város polgármestere 2011.09.21-én 
meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
Szabadka Város Népszaporulat-ösztönző 

Lakáshitel Alapjának 2011. évi pénzügyi tervének 
első módosítása jóváhagyásáról 

 
I 

Jóváhagyjuk Szabadka Város Népszaporulat-
ösztönző Lakáshitel Alapjának 2011. évi pénzügyi 
tervének első módosítását, melyet Szabadka Város 
Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapjának 
igazgatóbizottsága hozott meg a 2011.06.09-én 
megtartott ülésén. 
 

II 
Jelen Határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
Polgármester  

  Saša Vučinić s.k. 

 
Д.О.О. «Парк Палић» Палић, 
Palicsi Park Kft. Palics 
D.O.O. «Park Palić» Palić 
Iktatószám:  813 /2011. 
Kelt: 2011.09.29-én 
P a l i c s 
Kanizsai út 17a 
Folyószámlaszám: 335-22633-59 
 

A köztulajdonban levő építési telkek 
bérbeadására vonatkozó nyilvános hirdetmény 
kiírásáról szóló 2011.09.29-én kelt II-464-448 /2011  
számú rendelet alapján meghirdetjük az alábbi: 
 

HIRDETMÉNYT 
KÖZTULAJDONBAN LEVŐ ÉPÍTÉSI TELEK 

BÉRBEADÁSÁRA 
 

FELTÉTELEK: 
 
I. Köztulajdonban levő beépítetlen telek, mely 
esetében pillanatnyilag nincsenek  teljesítve a 
feltételek a rendeltetésnek megfelelő állapotba 
hozása tekintetében, s melyet bérbe adunk 
mezőgazdasági célokra folyamatos karbantartása 
érdekében.  
 
II  A telek 3 évre adható bérbe mezőgazdasági 
célokra. 
 
III . A mezőgazdasági célra bérbeadott telek 
kezdőára a bérleti díj összege. 
IV.  A bérbe adandó telek piaci értékét a Palicsi 
Park Kft. szakszolgálata fogja meghatározni. 
 
V.  Az árverés résztvevői kötelesek befizetni a 
kezdőár 30%-nak megfelelő biztosítékot a telek 
bérbevételére a Palicsi Park Kft. folyószámlájára, 
melynek száma : 335-22633-59. 
 
VI. A nyilvános árverés azon résztvevői, akik 
nem nyernek jogot a telek bérletére, az árverést 
követő 5 munkanapon belül visszakapják a befizetett 
részvételi biztosíték névleges összegét, kivéve ha 
elállnak ajánlatuktól vagy nem jelennek meg az 
árverésen. 
 
VII. A földterület annak a résztvevőnek lesz bérbe 
adva, aki a legnagyobb árat kínálja, amit utólag nem 
lehet megváltoztatni. 
 
VIII.  Azon résztvevőnek, kinek ajánlatát 
elfogadják, a befizetett részvételi biztosíték összegét 
beszámítják a telekrendezési díjba, és levonják az 
árverésen elért értékből (és mezőgazdasági célú 
bérleti díjból).  
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IX.  Amennyiben az árverés napjától a felajánlott 
összeg befizetéséig eltelt időszakban a 
kiskereskedelmi árak növekedése meghaladja a 10%-
ot, az árverésen elért összeget a kiskereskedelmi árak 
növekedésének megfelelően kiigazítják. 
 
X A nyilvános árverés lebonyolítását követően 
a polgármester határozatot hoz a telek mezőgazdasági 
célú bérbeadásáról. 
 
XI A határozatról írásos formában, személyes 
kézbesítés útján a nyilvános árverés minden 
résztvevőjét értesítik, mely határozat ellen az 
értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül 
kifogás emelhető. 
 
XII  A telek bérbeadásáról szóló határozat 
véglegesítését követően Szabadka Város és a Palics 
Park Kft. a kölcsönös viszonyok szabályozására 
bérleti szerződést írnak alá azzal a személlyel, kinek 
a telket bérbe adják, legkésőbb a telek bérbeadására 
vonatkozó végzés véglegesítésétől számított 30 
napon belül.  
A telek bérbeadásáról szóló határozat hatályba 
lépését követő 30 napon belül a telek bérlésére 
jogosult személynek bérleti szerződést kell kötnie 
Szabadka Várossal és a Palicsi Park Kft.-vel, mely 
szabályozza a bérlő és a viszonyok. 
 Amennyiben a bérlő 30 napon belül nem köti 
meg a bérleti szerződést az említett határidőn belül, a 
telek bérlésére vonatkozó határozatot hatályon kívül 
helyezik, s közben a bérlő elveszíti a jogát az 
árverésen való részvételhez befizetett biztosíték 
visszatérítésére. 
XIII A telek mezőgazdasági célú bérlése  esetén a 
bérleti díjat az egész időszakra kell kifizetni 
legkésőbb 40 nappal a jelen hirdetmény XIV. 
pontjába foglalt határozat hatályba lépésének napját 
követően 
 Részlettörlesztés esetén a fogyasztóiár-index  
a Köztársasági Statisztikai Hivatal által közzétett 
adatok alapján lesz alkalmazva. 
XV A nyilvános árverésre az érdekelt jogi és 
természetes személyeknek írásban kell jelentkezniük 
a Telekügyi bizottság címére, Szabadka, Kanizsai út 
17a, 2011.01.02-ától  2011.11.02-áig.  
 A jogi személy jelentkezőlapjának 
tartalmaznia kell a: teljes elnevezést és székhelyet, a 
gazdasági nyilvántartási ügynökség bejegyzési 
számát, az adóazonosító számot. 
 A jelentkezést a meghatalmazott személy 
hitelesíti aláírással és pecséttel. 
 A természetes személy jelentkezéskor a 
következő adatokat kell beadnia: személynév és 
családnév, a címet, személyi számát, s aha a személy 
vállalkozó, akkor az illetékes szerv nyilvántartásába 
történt bejegyzéséről, valamint az adóazonosító 
számot. 

 A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell a 
építési telekről szóló adatokat, melyre benyújtják. 
 Mellékelni a következőket: 
 - a jogi személyek bejegyzéséről szóló okirat 
hitelesített fénymásolata  
 - személyi igazolvány fénymásolata 
természetes személyeknek, 
 - bizonyíték a garantált összeg befizetéséről, 
 - az üzlet nyilvántartásba vételről szóló 
határozat, 
XVI  A nyilvános árverést a következő eljárás 
szerint kell lefolyatni: 
 1. A nyilvános árverés résztvevői szóbeli  
ajánlatot tesznek a felkínált telekre. 
 2. Az ajánlattevők által felkínált összegnek 
legalább 1%-kal nagyobbnak kell lennie a 
kezdőárnál, illetve az előző ajánlatnál. 
 3. Az az ajánlattevő, akinek az ajánlatát 
háromszor egymás után megismétlik a Bizottság 
elnöke vagy a meghatalmazott tagja, jogot szerez a 
telek bérlésére. 
 A nyilvános árverés minden részt vevőjének 
joga van a Bizottság munkája idején észrevételt 
tegyen a bizottság munkájára, és az eljárás 
folyamatára, ami bekerül a jegyzőkönyvbe is. 
 Az árverési eljárást minden más tekintetben 
az építési telekről szóló rendelet 29., 30. és 31. 
szakaszának rendelkezései szerint kell lefolytatni. 
 A hirdetményre  2011.10.02-ától 2011.11.02-
éig lehet jelentkezni. 
 Az árverésre 2011.11.09-én kerül sor 10.00 
órai kezdettel a Palicsi park Kft. dísztermében, 
Kanizsai út 17a, Palics. 
 A hirdetmény teljes szövege közzé lesz téve 
Palicsi park Kft. hirdetőtábláján, Kanizsai út 17a, a 
földszinten, és Szabadka Palicsi park Kft. Város 
hirdetőtábláján Szabadka, Szabadság tér 1., az I . 
emeleten  2011.10.02-ától 2011.11.02-éig, továbbá 
Szabadka Város Hivatalos Lapjában, az intereneten a 
www.subotica.rs honlapon, és a hirdetményről szóló 
értesítés a Magyar szó, a Subotičke novine lapokban 
és a Szabadkai Rádióban. 
 A hirdetménnyel kapcsolatosan további 
tájékoztatást a Palicsi Park Kft.-ben lehet kapni, 
Kanizsai út 17a, Palics, a földszinti 4-es irodában 
munkanapokon 08.00-tól 16.00 óráig. Kapcsolattartó 
személy : Simjanovski Ozren, okl. jogász. 
 A jelen Hirdetmény összetevő részét képezi a 
mezőgazdasági célra bérbe adandó telkek listája, az 
az 1. oldalszámtól kezdve az 1. oldalszámmal 
bezárólag. 
 

TELEKÜGYI BIZOTTSÁG 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság AT 
Szabadka Város 
VÁROSI TANÁCS 
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Iratszám: III-38-8/2011 
Kelt: 2011.09.30-án 
S z a b a d k a  
 
 A közvállalatokról és közhasznú 
tevékenységekről szóló törvény 27. szakasz 1. 
bekezdés 3. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 
25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-javított száma 
és 123/2007-más törv.) Szabadka Város 
alapszabályának 57. szakasz 2. pontja (Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 26/2008 száma) és a 
Köztisztasági és Parkosító KKV alapításáról szóló 
rendelet 13. szakasza (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 7/09- egységes szerk. fogl. szöveg és 
6/2010 száma) alapján 
 A Városi tanács a 2011. szeptember 30-án 
tartott 116. ülésén meghozta az alábbi: 

 
HATÁROZATOT 

a szemétszállítás és kezelés árainak 
jóváhagyásáról 

 
I 

Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosító KKV 
igazgatóbizottságának döntését, melyet  2011. 
szeptember 15-én hozott meg a szemétszállítás és  
kezelés áraira vonatkozóan,  2011. október 1-jével 
kezdődő alkalmazással, az alábbiak szerint: 
 

1. háztartási hulladék elszállítása és raktározása 
saját hulladéktároló edénnyel rendelkező 
családi házak esetében  3,97 din./m2/havonta 

2. szemét elszállítása és raktározás 
lakóépületekből 4,80  din./m2/havonta 

3. szemét elszállítása és raktározása 
üzlethelyiségek esetében            10,90  
din./m2/havonta 

 4.   háztartási hulladék elszállítása és 
raktározásaazokról a településekről, 
melyeken a szolgáltatást igénybe vevők 
típusos műanyagzsákokba gyűjtik a szemetet 
79,33 din./zsákonként 

 
II 

A jelen Határozat I. pontjába foglalt árak 
tartalmazzák az áfát is. 

III 
Hatályon kívül helyezzük a 2010. szeptember 15-

én kelt, III-38-18/2010 számú határozatot. 
 

IV 
Jelen Határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
 

Polgármester  
  Saša Vučinić s.k. 

 
Szerb Köztársaság 

Vajdaság AT 
Szabadka Város 
VÁROSI TANÁCS 
Iratszám: III-38-9/2011 
Kelt: 2011.09.30-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 és 108/2005-kiigazítás sz.), 
Szabadka Város alapszabályának 57. szakasz 2. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának  
26/2008 és 27/2008-javít.) és a Temetkezési KKV 
alapításáról szóló rendelet 14. száma (Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 7/09-egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 3/2010 és 2/2011 száma) alapján 
 A Városi Tanács a 2011. szeptember 30-án 
megtartott 116. ülésén meghozta az alábbi 

 
HATÁROZATOT 

a temetkezési szolgáltatások árának 
jóváhagyásáról  

I 
Jóváhagyjuk a Temetkezési KKV 

igazgatóbizottságának 2011. augusztus 19-én hozott 
határozatát a temetkezési és a temető-karbantartási 
szolgáltatások áráról, 2011. október 1-jétől. a jelen  
határozat alkotórészét képező árjegyzék szerint.  

II 
A jelen határozat I. pontjában említett árak 

nem tartalmazzák az áfát.  
 

III 
Hatályon kívül helyezzük a 2010. július 23-

án kelt III-38-11/2010 számú határozatot. 
 

IV 
 

Jelen Határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
  Polgármester  

  Saša Vučinić s.k. 
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A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE 

- temetkezés és sírkarbantartás - 
 

Sor-
sz. 

Szolgáltatás neme Szolgáltatás megnevezése 
Mérték 
-egység 

Cena 

1. A TEMETKEZÉSI HELY ELŐKÉSZÍTÉSE    
1.1.  A sírbolt meszelése eset 601,95 
1.2.  Vízpumpa használata eset 903,55 
1.3.  Földi maradványok összeszedése 

személyenként 
eset 1.205,13 

2. AZ UTAK KIÉPÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA   
2.1.  Sírhelyhasználati díj eset 598,87 
2.2.  Sírhelyhasználati díj - gyermek eset 298,31 
2.3.  Kettős sírhelyhasználati díj  eset 898,30 
2.4.  Sírbolt használati díj egy évre eset 746,90 
3.  TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÉPÜLETEINEK RENDEZÉSE, FELSZERELÉSE ÉS 

KARBANTARÁSA 
 

3.1.  Ravatalozó használata minden megkezdett 
napra 

eset 2.260,08 

3.2.  Hűtőkamra használata nappal, minden 
megkezdett napra  

eset 1.482,50 

3.3.  Hűtőkamra használata éjjel, minden 
megkezdett napra 

eset 1.808,31 

4. SÍRHELYEK 
RENDEZÉSE 

   

4.1.  Sírhely rendezése eset 375,46 
4.2.  Sírhely karbantartása eset 300,37 
5. ELHUNYTAK 

ÁTVITELE ÉS 
SZÁLLÍTÁSA 

   

5.1.  Gyászhuszárok a temetésen eset 450,55 
5.2.  Az elhunyt helyi szállítása  eset 5.000,00 
5.3.  A szállító láda használata az elhunyt 

szállítása során 
 

eset 
 

3.000,00 
5.4.    Speciális kocsi használata a temetéskor – az 

elhunyt szállítása     
 

eset 
                    1.148,15 

5.5.    A speciális temetkezési kocsi temetőbe való   
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 behajtása után fizetendő díj eset 1.018,52 
6. ELHUNYT TEMETÉSE 

ÉS HAMVASZTÁSA 
   

6.1.  Az elhunyt felkészítése a szertartásra  eset 2.100,00 
6.2.  Felnőtt sírgödör kiásása, betemetése, sírhant 

kialakítása 
 

darab 
 

5.277,18 
6.3.  Gyermek sírgödör kiásása, betemetés, sírhant 

kialakítása 
darab 2.637,98 

6.4.  Klasszikus típusú és betonfedeles sírbolt 
felnyitása és lezárása  

 
eset 

 
5.324,08 

6.5.  Betonkerettel és egy betonlappal ellátott 
sírbolt felnyitása és lezárása kihantolás 
esetén  

 
eset 

 
4.825,41 

6.6.  Sírbolt felnyitása és lezárása betonkeret és 
fedél nélkül – kihantolás esetén 

 
eset 

 
2.713,08 

6.7.  Betonkeret leemelése és eltávolítása a 
sírgödörről temetés végett  

eset  
4.222,23 

6.8.  Betonlap leemelése a sírhelyről temetés 
alkalmával   

eset 2.411,48 

6.9.  A sír betonkeretének lebontása és a törmelék 
elhordása temetés végett 

 
eset 

 
3.014,66 

6.10.  Ideiglenes elhelyezés, közös sírbolt 
használata 12 hónapra 

 
eset 

 
2.260,08 

6.11.  Sírhant kiásása az egészségügyi hulladék-
testrészek eltemetésére   

 
darab 

 
5.277,18 

6.12.  Urna elhelyezés sírboltban – előre gyártott 
típus 

eset 4.825,41 

6.13.  Urna elhelyezése klasszikus típusú sírboltban eset 5.324,08 
6.14.  Urna elhelyezése  sírgödörben darab 5.277,18 
6.15.  Az urna sírkőbe való beépítése eset 2.412,70 
7.  TEMETKEZÉSI SZERTARTÁS    
7.1.  Temetkezési szertartás díja eset 9.722,23 
8.  HOLTTESTMARADVÁNYOK EXHUMÁLÁSA     
8.1.  Sírgödör kiásása exhumálás alkalmával darab 4.825,41 
8.2.  Gyermek sírgödör kiásása exhumálás 

alkalmával  
darab 2.411,48 

8.3.  A fedél leemelése a sírgödörről exhumálás 
eseté exhumálás alkalmával  

eset 2.411,48 
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8.4.  A betonkeret leemelése és eltávolítása a 
exhumálás alkalmával  

eset  
4.072,04 

8.5.  A sírhely betonkeretének széttörése és a 
törmelék elhordása exhumálás alkalmával 

 
eset 

 
3.014,66 

8.6.  klasszikus típusú és kerettel, betonfedővel 
ellátott előre gyártott sírbolt megnyitása és 
lezárása 

 
eset 

 
4.222,23 

8.7.  Sírbolt betonfödelének leemelése és 
visszahelyezése exhumálás esetén  

 
eset 

 
5.277,18 

8.8.  Keret és fedél nélküli sírhant megnyitása és 
lezárása exhumálás esetén  

 
eset 

 
2.713,08 

8.9.  Koporsó kiemelése és leeresztése 1 évnél 
korábbi kihantolás esetén 

 
eset 

 
2.260,08 

8.10.  Földi maradványok összeszedése, koporsó 
kiemelése és leeresztése, régi koporsók 
kiemelése és elégetése 5 évnél korábbi 
kihantolás alkalmával, személyenként  

 
eset 

 
6.786,33 

8.11.  Földi maradványok összeszedése, koporsó 
kiemelése és leeresztése, régi koporsók 
kiemelése és elégetése 5 éven túli 
kihantolás alkalmával, személyenként 

 
eset 

 
6.031,76 

8.12.  Átszállítás kocsival az exhumálás helyétől a 
temetkezési helyig 

 
eset 

 
1.205,13 

 
 
 
 



Strana 12 – Broj 44                                                  Službeni list Grada Subotice                                         30. septembar 2011. 

 

 
TARTALOM 

   Oldal 
 
1. II-464-444/2011 SZÁMÚ HATÁROZAT........................................................................................................1 
2. II-464-429/2011 SZÁMÚ HATÁROZAT........................................................................................................2 
3. I-352-539/2011 SZÁMÚ HATÁROZAT .........................................................................................................3 
4. HATÁROZAT AZ EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

RENDELET 2011. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ....3 
5. II-464-426/2011 SZÁMÚ HATÁROZAT........................................................................................................4 
6. II-464/428/2011 SZÁMÚ HATÁROZAT ........................................................................................................4 
7. HATÁROZAT SZABADKA VÁROS NÉPSZAPORULAT-ÖSZTÖNZŐ LAKÁSHITEL 

ALAPJÁNAK 2011. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYÁSÁRÓL..........5 
8. HIRDETMÉNY KÖZTULAJDONBAN LEVŐ ÉPÍTÉSI TELEK BÉRBEADÁSÁRA................................5 
9. HATÁROZAT A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS ÁRAINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL.......................6 
10. HATÁROZAT A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL....................7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


