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A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. 

szakasz 1. bekezdés 20. pontja (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 129 / 2007 száma) és Szabadka Város 
Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 
27/2008-javít. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
46/2011 száma ) alapján Szabadka Város Képviselő-
testülete a 2011.10.27-én megtartott 9. rendkívüli 
ülésén meghozta az alábbi  

 
ZÁRÓ HATÁROZATOKAT 

a Sétaerdő SRK fedett fürdőkomplexuma 
építésének további menetéről 

 
 

1. A Szerbia építőiparát támogató programban 
biztosított pénzeszközökből a Sétaerdő SRK 
fedett fürdőkomplexuma befejezésére 
535.237.618,75 dinár lett jóváhagyva, és ez nem 
elegendő a tárgyat képező építmény 
befejezésére, tekintettel arra, hogy a költség-
előirányzat alapján több, mint egy millió dinárra 
lenne szükség. 
A gazdasági pénzügyi válság feltételeivel 
Szabadka Város költségvetése nem tud több 
eszközt biztosítani a létesítmény építésének 
folytatására és befejezésére, de irreális elvárás 
volna az is, hogy a hiányzó összeget 2012-ben 
biztosítsák a köztársasági, illetve a tartományi 
költségvetésben, ami ismét a munkálatok 
leállásához, illetve késedelmes építkezéshez 
vezetne. 

2. Szabadka Város Képviselő-testülete elrendeli a 
Sétaerdő SRK fedett fürdőkomplexuma 
építésének ideiglenes leállítását addig, amíg 
nem lesznek biztosítva a hiányzó 
pénzeszközök. 

3. Elrendeljük, hogy a Szabadka Város Építési 
Igazgatósága KV tegyen meg minden 
szükséges technikai és pénzügyi intézkedést 
annak érdekében, hogy a meglévő konstrukciót 
és a Sétaerdő SRK fedett 
fürdőkomplexumának építményén elvégzett 
munkálatokat megvédjék a  légköri viszonyok, 
a talajvíz, és hasonlók káros hatásaitól.  

4. Elrendeljük, hogy a Stadion KKV egész napos 
őrszolgálatot állítson fel biztonsági okból, és 
annak érdekében, hogy illetéktelen személyek 
ne léphessenek be a Sétaerdő SRK fedett 
fürdőkomplexumának  területére. 

5. A Sétaerdő SRK fedett fürdőkomplexuma 
építésének folytatásáról, és más 
intézkedésekről a városi képviselő-testület fog 
dönteni. 

6. A Szerbia építőiparát támogató program 
alapján biztosított pénzeszközöket 
átcsoportosítjuk, és a szabadkai Prozivka HK 
részletes szabályozási terve (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 19/10 száma) alapján az 
Alsóváros 9801/1 K.K. kataszteri telken, a 13-
as blokkon belüli városi uszoda építésére 
fordítjuk. 

7. A fedett városi fürdő Prozivka HK területén 
való kiépítésére tervfeladattal elő kell 
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irányozni egy legfeljebb 4000 m2 nettó területű 
építmény kiépítését egy 33,33 m x 25 m 
méretű medencével és egy úszásoktatásra 
alkalmas kisebb medencével, valamint 
kizárólag az építmény alapfunkciójához 
nélkülözhetetlen kapcsolódó tartalmakkal, 
továbbá az alternatív energiaforrások 
alkalmazását a leendő épület karbantartási és 
működési költségeinek csökkentése céljából. 

8. A beruházó, Szabadka Város nevében és 
költségére a fedett városi medence építési 
projektjének megvalósításához szükséges 
munkálatok irányítását a szabadkai Építési 
Igazgatóság Közvállalatra bízzuk.  

9. Ezeket a záró határozatokat el kell juttatni a 
Beruházóhoz, a Vajdaság Autonóm Tartomány 
kormányához, a VAT Nagyberuházási 
Alapjához, a Szerb Köztársaság kormányához, 
Szabadka Város polgármesteréhez, az illetékes 
városi szerveknek és szolgálatoknak, Szabadka 
Város Építési Igazgatósága Közvállalatnak és a 
Stadion Közvállalatnak. 

10. Jelen záró határozatok megjelennek Szabadka 
Város Hivatalos Lapjában.. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Szabadka Város Kéviselő-testülete 
Iktatószám: I-00-454-3/2011 
Kelt: 2011.10.27. 
S z a b a d k a 

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

A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. 
szakaszának 1. bekezdés 18. pontja és 32. 
szakaszának 1. bekezdés 20. pontja (az SZK 
Hivatalos Lapjának 129/2007 száma) és a Szabadka 
Város alapszabályának 12. szakasz 1. bekezdés 18. 
pontja és 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 
27/2008-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
46/2011 száma) alapján Szabadka Város Képviselő-
testülete a 2011.10.27-én megtartott 9. rendkívüli 
ülésén meghozta az alábbi  

 
ZÁRÓ HATÁROZATOKAT 

a szabadkai NARODNO POZORIŠTE - 
NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ 

építésének további menetéről 
 
1. Szabadka Város Képviselő-testülete szilárd 
elhatározásának ad hangot, hogy a gazdasági válság 
miatt és az építkezés folytatásához szükséges reális 
pénzeszközök hiányában a szabadkai NARODNO 
POZORIŠTE - NARODNO KAZALIŠTE - 
NÉPSZÍNHÁZ épületének átalakításán, felújításán 

és kibővítésén a meglévő tervek szerint végzett 
valamennyi munkálatot leállítsák. 
2. Szabadka Város Képviselő-testülete elrendeli a 
NARODNO POZORIŠTE - NARODNO 
KAZALIŠTE - NÉPSZÍNHÁZ beruházójának, 
hogy állítsa le a NARODNO POZORIŠTE - 
NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ 
épületének átalakításán, felújításán és kibővítésén 
végzett munkálatokat. 
A kivitelezők irányába teljesítendő fizetési 
kötelezettségeket a törvénnyel összhangban a 
beruházónak illetve a projekt finanszírozójának 
teljesítenie kell, továbbá a meglévő kivitelezővel 
rendezni kell a szerződéses viszonyokat. 
3. Szabadka Város Képviselő-testülete egy külön 
bizottság létrehozását rendeli el, melyet a 
polgármester nevez ki, azzal a feladattal, hogy 
előkészítse a tervfeladatot a meglévő építési és 
műszaki tervdokumentáció módosításához, 
figyelemmel kísérje az építési és műszaki 
tervdokumentáció kidolgozását és megszervezze a 
szakmai közvitát. A NARODNO POZORIŠTE - 
NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ 
épülete átalakításának, felújításának és kibővítésének 
terve módosítására irányuló, felsorolt tevékenységek 
után a módosított terv a városi képviselő-testület elé 
lesz terjesztve elfogadásra. 
Az adminisztrációs és műszaki teendőket a Bizottság 
részére a Szabadka Város Építési Igazgatósága 
Közvállalat szakszolgálata látja majd el. 
4. Szabadka Város Képviselő-testülete elrendeli, 
hogy a módosított építési és műszaki 
tervdokumentáció egy nagy színházterem és egy 
kamaraszínpad építését irányozza elő, ami kielégítené 
a produkciós kapacitásokat, biztosítaná a Népszínház 
fejlődését és eleget tenne a közönség igényeinek. 
A módosított tervvel le kell csökkenteni a leendő 
épületnek a Korzó illetve a Szabadság tér felöli 
homlokzatmagasságát, ami a módosított terv 
megvalósítása során magába kell hogy foglalja a 
Korzó és a Szabadság tér felöli vasbeton szerkezetek 
lebontását is, minimális költségekkel.  
Takarékosság céljából a módosított tervnek a lehető 
legnagyobb mértékben követnie kell a tárgyépület 
szanálására, átalakítására, felújítására és kibővítésére 
eddig kidolgozott terveket, de különösen a 
homlokzati oszlopcsarnok, az előcsarnok és a 
központi színpad szanálási és felújítási tervét. 
A módosított tervnek jelentős mértékben elő kell 
irányoznia a szolgáltató és kereskedelmi célú 
helyiségeket, különösen a Korzó és a Szabadság tér 
felöli részen, az említett helyiségek tartalommal való 
megöltése és az új épület ésszerűbb kihasználtsága 
érdekében.   
5. Szabadka Város Képviselő-testülete továbbra is 
annak a szilárd elhatározásának ad hangot, hogy a 
szabadkai NARODNO POZORIŠTE - NARODNO 
KAZALIŠTE - NÉPSZÍNHÁZ épülete 
átalakításának, felújításának és kibővítésének terve 
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megvalósuljon, mert ez az épület a város kulturális 
örökségének egyik legjelentősebb részét képezi, 
amely teljes mértékben tükrözi nem csupán 
Szabadka, de egész környéke kulturális és nemzeti 
sokszínűségét és színházi hagyományait. 
Szabadka Város továbbra is erőfeszítéseket tesz 
annak érdekében, hogy a projektet finanszírozó Szerb 
Köztársasággal és Vajdaság Autonóm Tartománnyal 
közösen lehetőségeket találjon az épület építésének 
folytatásához és befejezéséhez szükséges 
pénzeszközök biztosítására. 
6. A jelen záró határozatokat el kell juttatni a 
Beruházónak, a Vajdaság Autonóm Tartomány 
Kormányának, a Tartományi Nagyberuházási 
Alapnak, a Szerb Köztársaság Kormányának, 
Szabadka Város polgármesterének, az illetékes 
önkormányzati szerveknek és szolgálatoknak és a 
Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalatnak. 
7. A jelen záró határozatok megjelennek 
Szabadka Város Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 

Szabadka Város Kéviselő-testülete 
Iktatószám: I-00-454-4/2011 
Kelt: 2011.10.27. 
S z a b a d k a 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 
 Slavko Parać, s.k. 
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