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 Az építésről és tervezésről szóló törvény 96.  
szakasz 10. bekezdés 3. és 4. pontja (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 72/09 és 81/09-jav., 64/2010-
AB rendelet és 24/2011 száma), az építési telkekről 
szóló rendelet 13. szakaszának 1. bekezdés 3. és 4. 
pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/2010 
és 23/2010 száma), a Szabadka Város Építési 
Igazgatósága Közvállalat alapításáról szóló rendelet 
1. és 5. szakasza (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 7/09 száma) és Szabadka Város 
alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 5. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 száma) 
alapján 
 a Telekügyi bizottság javaslatára a 
polgármester  2011.09.26-án meghozza az alábbi   

HATÁROZATOT 
 Közvetlen megállapodás útján elidegenítjük 
(eladjuk) az Újváros K.K. 15124 ingatlanlapban 
2171/13 hrsz alatt bejegyzett 01-54 m2  területű 
köztulajdonú, Szabadka Város köztulajdonában lévő 
építési telket Paskaš Dušannak, apja neve Milan, 
lakcíme Prigrevica, Stojan Matić utca 76., 
szomszédos telkek határának kiigazítása és építési 
telek kialakítása céljából. 

 A jelen határozat 1. bekezdésében foglalt 
telek eladási illetve vételára 157.850,00 dinárt tesz ki, 
amit a vevő az eladónak az adásvételi szerződés 
megkötését követő 15 napon belül fizet ki. 
 Az 1. pontban foglalt telek feletti 
tulajdonjogok átruházása tekintetében az 
adókötelezettség a vevőt terheli. 
 A termőföld építési telekké való átminősítése 
utáni díj a vevőket terheli, amennyiben a nevezett 
díjat megállapítják. 
 A vevő a jelen határozat hatályba lépésétől 
számított 30 napon belül köteles adásvételi 
szerződést kötni Szabadka Várossal és a Szabadka 
Város Építési Igazgatósága Közvállalattal. 
 Amennyiben a vevő az említett határidőn 
belül nem köti meg az adásvételi szerződést, a jelen 
határozatot hatályon kívül helyezzük és a vevő 
elveszíti a telek feletti tulajdonjog megszerzésének 
jogát. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

I n d o k o l á s 
 A vevő 2011.08.17-én azzal a kérelemmel 
fordult a Telekügyi bizottsághoz, hogy megvásárolja 
az Újváros K.K. 15124 ingatlanlapban 2171/13 hrsz 
alatt bejegyzett 01-54 m2  területű köztulajdonú, 
Szabadka Város köztulajdonában lévő építési telket, 
szomszédos telkek határának kiigazítása és építési 
telek kialakítása céljából.  
 A kérelemhez mellékelte: 
 - A 7410 számú ingatlanlap másolatát a 
2171/13 hrsz telekre 
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 - Kivonatot a 15124 számú ingatlanlapból a 
2171/13 hrsz telekre 
 - térképmásolatot a tárgyat képező telkekre 
 A Telekügyi bizottság a 2011.09.14-én 
megtartott 32. ülésén megvitatta a kérést, és a 
mellékelt okmányokba történt betekintéssel 
megállapította, hogy annak helyt adhat, mivel eleget 
tesz a tervezésről és építésről szóló törvény 96. 
szakaszának 10. bekezdés 3. és 4. pontjában és az 
építési telkekről szóló rendelet 13. szakasz 1. 
bekezdés 3. és 4. pontjában foglalt feltételeknek, 
mely előírások szerint a telek eladható közvetlen 
megállapodás útján  szomszédos telkek 
határkiigazítása és építési telek kialakítása céljából, a 
törvénnyel összhangban. 
 A Bizottság a vevő előtt ismertette az építési 
telek eladásának feltételeit, melyet az 2011.09.20-án 
kelt írásos nyilatkozatával elfogadott. 

A vevő nyilatkozattételét követően a 
Bizottság javaslatot terjesztett a polgármester elé a 
jelen határozat rendelkező részének 1. pontjában 
foglalt, köztulajdonú telek közvetlen megállapodás 
útján történő eladásáról szóló határozat 
meghozataláról, minek alapján a jelen határozatot 
meghoztuk.  
  Saša Vučinić s.k. 
  Polgármester 
 
 Jogorvoslati utasítás: A jelen határozat ellen 
az elégedetlen fél közigazgatási pert indíthat annak 
kézhezvételétől számított 30 napon belül.  
 Közigazgatási per a közigazgatási bírósághoz 
benyújtott keresettel indítható. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER  
Iratszám: II-464-427/2011 
Kelt: 201..09.12. 
S z a b a d k a 
 
 Az építési telkekről szóló rendelet 3. 
szakaszának 5. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 6/2010 és 23/2010 száma) és Szabadka 
Város alapszabályának 12. szakasz 1. bekezdés 25 
pontja és 51. szakaszának 1. bekezdés 5. pontja 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/08 és 
27/2008-jav. száma) alapján 
 a Telekügyi bizottság javaslatára a 
polgármester  2011.09.12-én meghozza az alábbi   

HATÁROZATOT 
Elfogadjuk Magyar Zoltán hajdújárási lakos, 

ideiglenes gyámja Józsa Ibolya Szabadka, Lazar cár 
utca 12. szám alatti lakos, Magyar Klára Palics, 
Zelengora utca 10/A, Gabrić Tivadar Szabadka, 
Kozjak utca 109. és Gabrić Ladislav Orom, Fehér 
Ferenc utca 28. szám alatti lakos ajánlatát, mellyel a 
Palics K.K. 9106 ingatlanlapba 160/5 szám alatt 

bejegyzett összesen 38-29 m2 területű telek felett 2/6, 
2/6, 1/6 és 1/6 részben használati joggal 
rendelkeznek, a használati jog térítésmentes 
átruházását Szabadka Városnak ajánlják fel. 

A jelen határozat 1. bekezdésében foglalt 
ajánlatról az ajándékozók és Szabadka Város 
ajándékozási szerződést kötnek. 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s 
 Magyar Zoltán, akit Józsa Ibolya ideiglenes 
gyám képvisel, Magyar Klára, Gabrić Tivadar és 
Gabrić Ladislav 2011.07.07-én ajánlatot nyújtottak 
be a Telekügyi bizottsághoz, melyben a Palics K.K. 
9106 ingatlanlapba 160/5 szám alatt bejegyzett 
összesen 38-29 m2 területű telken, amely felett 2/6, 
2/6, 1/6 és 1/6 részben használati joggal 
rendelkeznek, a használati jog térítésmentes 
átruházását Szabadka Városnak ajánlják fel. 
 A Telekügyi bizottság 2011.08.12-én 
megtartott 29. ülésén megvitatta az ajánlatot és azt 
elfogadta.  
 Az építési telkekről szóló rendelet 3. 
szakasza 5. bekezdésének megfelelően a Bizottság 
elfogadta az ajánlatot és javasolta a polgármesternek 
az említett telek feletti jogok átvételét, minek alapján 
a rendelkező részben foglalt döntés született. 
 
  Saša Vučinić s.k. 
  Polgármester 

 
A művelődési törvény 11. szakaszának 2. 

bekezdése és 76. szakaszának 6. bekezdése (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 72/09 száma) és Szabadka 
Város művelődésre, köztájékoztatásra és kiadói 
tevékenységre elkülönített költségvetési eszközeinek 
odaítéléséről szóló szabályzat 7. szakasza (Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 16/10 száma) alapján 

a polgármester 2011.10.4-én  
 

P Á L Y Á Z A T O T 
tesz közzé kulturális programok és rendezvények 

támogatására a 2012. évben 
 

A Város költségvetéséből finanszírozott 
művelődési programok és projektek alatt azok a 
művelődési programok és projektek, művészeti 
projektek és a művelődés terén végzett szakmai és 
tudományos kutatások értendők, amelyek az 
alábbiakra vonatkoznak: 

- a Város kulturális identitásának 
megőrzése és kulturális életének 
fejlesztése szempontjából jelentős 
művelődési események (programok, 
koncertek, fesztiválok, vetélkedők, 
tanácskozások, találkozók, kiállítások...) 
szervezése; 



2011. október 4.                                              Szabadka Város Hivatalos Lapja                                            45. szám – 3. oldal 

- a népszokások megőrzésére és ápolására 
irányuló folyamatos ténykedés; 

- a vetélkedőkön, fesztiválokon, 
tanácskozásokon való részvétel; 

- a műkedvelő tevékenység ösztönzése; 
- könyvek és folyóiratok kiadása; 
- műfordítás; 
- CD-k és audiovizuális kiadványok 

kiadása. 
 

A művelődési programok és projektek  
finanszírozására vagy támogatására pályázhatnak: 

- kulturális intézmények, 
- műkedvelő egyesületek és 
- egyéb, kulturális tevékenységgel foglalkozó 

jogalanyok, mint pl.: kulturális hagyatékok 
és alapítványok, kulturális tevékenység 
végzésére bejegyzett gazdasági társaságok és 
vállalkozók és egyéb, kultúrával foglalkozó 
jogi személyek és jogalanyok. 
A kulturális tevékenységgel foglalkozó 

jogalanyok abban az esetben pályázhatnak a 
művelődési programok és projektek finanszírozására 
vagy támogatására, ha bejegyzett székhelyük a Város 
területén van. 

A pályázatot a Művelődési pályázati 
bizottsághoz a „Jelentkezési lap a művelődési 
programok és projektek finanszírozására vagy 
támogatására meghirdetett pályázatra” (1. számú 
adatlap) elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani. 

Minden programra illetve projektre külön 
jelentkezési lapot kell benyújtani. 

A jelentkezési laphoz a pályázónak 
kötelezően mellékelnie kell: 

- a pályázót azonosító okmányt – annak a 
cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a 
pályázót bejegyezték; 

- a pályázóra vonatkozó alapvető adatokat 
(története, tevékenységének leírása, 
eddigi projektek, stb.), amit a pályázó 
készít el, és 

- a művelődési program illetve projekt 
részletes leírását, melynek 
finanszírozására vagy támogatására 
pályázik. 

A pályázók a „Jelentkezési lap a művelődési 
programok és projektek finanszírozására vagy 
támogatására meghirdetett pályázatra” nyomtatványt 
letölthetik a Város hivatalos honlapjáról is.  

A jelentkezési lapokat nyomtatott formában 
kell benyújtani Szabadka Város ügyfélszolgálatában, 
vagy elküldhetők postán is a Szabadka, Szabadság tér 
1. címre. A jelentkezési lapokat kötelezően meg kell 
küldeni elektronikus formában is, a 
konkurskultura@subotica.rs e-mail címre. 

A hiányos és késve beérkezett 
pályázatokat a Bizottság nem fogja elbírálni. 

A pályázatra 2011.10.25-éig lehet 
jelentkezni. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-401-779/2011 
Kelt 2011.10.04-én 
Szabadka 

Saša Vučinić s.k. 
  Polgármester 
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