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S z a b a d k a 
Szabadság tér 1. 
 

Szabadka város Alapszabályának 66. szakasz 
2. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
26/08 és 27/08-javított és Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 46/11 száma) és Szabadka Város 
Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet 17. szakasz 
2. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
6/10 száma),  

A szabadkai Városi Tanács 122. ülésén 
meghozta a következő  
 

H A T Á R O Z A T O T  
A Városi Közigazgatási Hivatal belső 

szervezetéről és a munkahelyi besorolásáról szóló 
szabályzat kiegészítésére és módosítására 

vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról  
 

I 
Jóváhagyjuk a Városi Közigazgatási Hivatal 

belső szervezetéről és a munkahelyi besorolásáról 
szóló IV-02/III-02-26/2011 szabályzatot, melyet a 
közigazgatási hivatal vezetője hozott meg 2011. 
november 9-én. 

II 

Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
    Polgármester 

   Saša Vučinić s.k.  
 

 
A vagyonjogi ügyészségről szóló törvény 1. 

szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 43/91 
száma), a helyi önkormányzatról szóló törvény 20. 
szakaszának 1. bekezdés 27) pontja (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 129/07) és Szabadka Város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 6. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 
27/08–jav. száma és Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 46/11 száma) alapján 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2011.11.7-én megtartott 28. ülésén meghozta az 
alábbi 
 

RENDELETET 
a vagyonjogi ügyészségről szóló rendelet 

módosításáról 
 

1. szakasz 
A vagyonjogi ügyészségről szóló rendelet 4. 

szakaszának 1. bekezdésében (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 6/10 és 3/11 száma) a: „négy év” 
szavakat az: „egy év” szavakra kell cserélni. 
 

2. szakasz 
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A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon lép 
hatályba. 
 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iktatószám: III-021-67/2011 
Kelt: 2011.11.17. 
S z a b a d k a 
Szabadka Város Képviselő-testülete elnöke 

Slavko Parać, s.k. 
 

A kommunális tevékenységekről szóló 
törvény 13. szakasza (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 16/97 és 42/98 száma), a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 20. szakaszának 1. 
bekezdés 5) pontja és 24. szakaszának 1. bekezdése 
(az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07 szakasza) és 
Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. 
bekezdés 6. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és 27/08–jav. száma és Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 46/11 száma) alapján  

Szabadka Város Képviselő-testülete a 
2011.11.17-én megtartott 28. ülésén meghozta az 
alábbi 
 

RENDELETET 
A közparkolókról szóló rendelet módosításáról és 

kiegészítéséről 
 

1. szakasz 
A közparkolókról szóló rendelet 1. 

szakaszában (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
12/05 és 3/08 száma) a: „Szabadka község» szavakat 
a: „Szabadka Város (a továbbiakban: Város)” 
szavakra kell cserélni. 
 

2. szakasz 
A 2. szakaszban a: „község területén 

Szabadka Község megalapította» szavakat a: „Város 
területén a Város megalapította” szavakra kell 
cserélni. 

3. szakasz 
A 4. szakasz 1. bekezdésében a: „község 

polgármestere” szavakat a: „Szabadka Város 
polgármestere (a továbbiakban: Polgármester)” 
szavakra kell cserélni. 

4. szakasz 
A 6. szakasz 1. bekezdésében az: „állandó” 

szó után a vesszőt törölni kell, hozzáadni az „és” 
szót, és a: „vagy időszakos” szavakat törölni kell. 

A 4. bekezdésben a: „községi közigazgatási 
szerv” szavakat a: „Közigazgatási hivatal közlekedési 
ügyekben illetékes titkársága” szavakra kell cserélni, 

a: „parkolókat” szó után pedig a „díjmentesen” szót 
kell hozzáadni. 

5. szakasz 
A 7. szakasz 3. bekezdésében a:  „Község 

polgármestere” szavakat a: „Polgármester” szóra kell 
cserélni. 

6. szakasz 
A 8. szakasz 2. bekezdésében a: „Község 

polgármestere” szavakat a: „Polgármester” szóra kell 
cserélni.  

A 3. bekezdés a következőkre módosul: 
„A jelen rendelet 4. szakaszának 1. 

bekezdésében foglalt okirattal kerülnek 
meghatározásra a parkolási zónák és a parkolás 
megengedett ideje ezekben a zónákban.” 

7. szakasz 
A 12. szakasz 2. bekezdésében a: „jármű 

tulajdonosa” szavakat a: „jogosítványban a jármű 
tulajdonosaként megnevezett személy” szavakra kell 
cserélni. 

A 4. bekezdésben a: „Község polgármestere” 
szavakat a: „Polgármester” szóra kell cserélni. 
 

8. szakasz 
A 14. szakaszban a: „Szerbia és Montenegró 

hadserege” szavakat a „Szerb Hadsereg” szavakra 
kell cserélni. 

9. szakasz 
A 15. szakasz a következőkre módosul: 
„Természetes személyek, vállalkozók és jogi 

személyek (lakók, fogyatékkal élő személyek, 
üzlethelyiség-használók), a jelen rendelet 4. 
szakaszának 1. bekezdésében foglalt okiratban 
megszabott feltételek mellett a közparkolók 
használata során kedvezményre jogosultak.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő 
kedvezményezett fogyasztóknak a Vállalat 
kedvezményes parkolójegyet ad ki. 

Jogi személynek és vállalkozónak legfeljebb 
három parkolójegy, természetes személynek pedig 
egy parkolójegy adható ki. 

A kedvezményes parkolójegyet a 
kedvezményezett kizárólag arra a járműre 
használhatja, melyre a jegyet kiadták.” 

 
10. szakasz 

A 16. szakasz 2. bekezdését törölni kell. 
11. szakasz 

A 17. szakasz a következőkre módosul: 
„Járművének a parkolón történő parkolásával 

a szolgáltatást igénybe vevő elfogadja a jelen 
rendelettel a közparkolók használatára előírt 
feltételeket. 

A közparkolók használatáért a szolgáltatást 
igénybe vevők meghatározott időtartamú parkolásért 
megfelelő parkolódíjat kötelesek fizetni. 

A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt 
szolgáltatás igénybevételének ára a Vállalat 
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díjszabásával kerül meghatározásra, amit a Városi 
tanács hagy jóvá. ” 

 
12. szakasz 

A 18. szakasz a következőkre módosul: 
„A közparkoló használója köteles: 
a) a parkolás időtartamának megfelelően, a 

jelen rendelettel előírt módon parkolási 
díjat fizetni, 

b) a parkolóhelyet az azt megjelölő 
közlekedési jelzőtábláknak és egyéb 
útjelzéseknek megfelelően használni.” 

 
13. szakasz 

A 19. szakasz a következőkre módosul: 
„A parkolóhely használatáért a szolgáltatást 

igénybe vevő köteles a megszabott árat megfizetni. 
A parkolóhely használatának díját a 

szolgáltatást igénybe vevő megfizetheti: 
- előre, parkolójegy megváltásával, melyet 

köteles szabályosan kitölteni és a jármű 
elülső szélvédőjén belül, jól látható helyen 
elhelyezni vagy elektronikus úton, SMS 
üzenet küldésével, vagy előre megváltott 
bérlet formájában, vagy 

- utólag, a Vállalat utalványa révén. 
Az előre megváltott illetve kifizetett 

parkolójegy lehet óradíjas, üzleti vagy napi jegy, 
vagy havi bérlet. 

Az óradíjas és az üzleti parkolójegy 
elektronikus úton is megváltható. 

Az óradíjas parkolójegy minden megkezdett 
órára érvényes, a megszabott használati idő 
szerint. 
Az üzleti parkolójegy a fizetés illetve a jegy 

kitöltése és elhelyezése pillanatától érvényes, arra a 
zónára illetve napra, amelyikre kifizették illetve 
megvásárolták. 

A napi parkolójegy attól a pillanattól 
érvényes, amikor azt szabályosan kitöltötték és azt a 
jármű elülső szélvédőjének belső oldalán elhelyezték, 
a következő nap azonos időpontjáig, valamennyi 
zóna területén. 

A havi bérlet a kiváltás napjától számított 30 
napig érvényes. 

Ha a parkolóhelyet használó személy a 
parkolóhely használatát nem fizette ki előre vagy a 
parkolóhelyet az előre kifizetett parkolási idő letelte 
után továbbra is használja, úgy tekintendő, hogy a 
napijegy megváltása mellett döntött, azzal hogy 
abban az esetben a parkolójegy attól a perctől 
érvényes, amikor az ellenőr a fizetési utalványt 
kiállította, a következő nap azonos időpontjáig, 
valamennyi zóna területén.” 

14. szakasz 
A 21. szakasz a következőkre módosul: 

„A napijegy megváltására szolgáló fizetési 
utalványt a jogosult ellenőr adja ki és kézbesíti a 
szolgáltatás igénybevevőjének. 

Ha az ellenőr a fizetési utalványt nem tudja a 
szolgáltatást igénybe vőnek kézbesíteni, azt a jármű 
elülső szélvédőjéhez erősíti. 

A napijegy megváltására szolgáló fizetési 
utalványnak a jelen szakasz 2. bekezdésében leírt 
kézbesítési módja szabályosnak tekintendő, és az 
utalvány utólagos megrongálása vagy 
megsemmisítése nem befolyásolja a kézbesítés 
szabályosságát és a napijegy kifizetésére nézve nincs 
halasztó hatállyal. 

Úgy tekintendő, hogy a parkolói szolgáltatást 
igénybe vevő személy az átvett utalványt szerint járt 
el, ha a napi parkolójegyet a kiadás napjától számított 
nyolc napon belül kifizette, az utalványon jelzett 
módon.” 
 

15. szakasz 
A 21/d szakasz 1. bekezdésének b) pontjában 

a: „jármű őrzése” szavak után az: „és pótjegyet” 
szavakat törölni kell. 
 

16. szakasz 
A 22. szakasz a következőkre módosul: 
„A közparkolókon tilos: 
1. a járművet a közlekedési jelzőtáblák és 

útjelzések jelzéseitől eltérően parkolni; 
2. rendszertáblával nem rendelkező, 

üzemképtelen vagy roncsjárműveket, 
illetve saját vontatómű nélküli 
utánfutókat, pótkocsikat tárolni, 

3. a parkolóhelyet elkerítéssel (korlát vagy 
más akadály felállításával) elfoglalni és a 
parkoló használatát akadályozni.” 

17. szakasz 
A 23. szakasz a következőkre módosul: 
„A jelen rendelet rendelkezéseinek 

alkalmazása felett a Közigazgatási hivatal 
kommunális ügyekben illetékes titkársága gyakorol 
felügyeletet.”  

18. szakasz 
A 23. szakasz után a következő három új –

23a, 23b és 23c szakaszt kell beírni: 
 

„23a szakasz 
Felügyeleti ellenőrzést a jelen rendelet és a 

jelen rendelet alapján meghozott általános és egyedi 
okiratok alkalmazása felett a Közigazgatási hivatal 
kommunális ügyekben illetékes titkársága végez a 
közterületi felügyelő révén.  

A közterületi felügyelőnek a felügyeleti 
ellenőrzés során joga és kötelessége ellenőrizni, hogy 
a közparkolót a jelen rendelettel és a jelen rendelet 
alapján hozott más okiratokkal összhangban 
használják-e. 
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A felügyeleti ellenőrzés során a közterületi 
felügyelő jogosult: 

1) a jelen rendelettel előírt esetekben 
határozattal elrendelni, hogy a jelen 
rendelet rendelkezéseivel ellentétes 
módon parkolt vagy a parkolóhelyen 
hagyott járművet, illetve a parkoló 
használatát akadályozó más tárgyakat 
eltávolítsák; 

2) pénzbírságot kiróni a szabálysértés 
elkövetésének helyén azokra a 
szabálysértésekre, melyekről a jelen 
rendelet rendelkezik (a továbbiakban: 
helyszíni bírság); 

3) szabálysértési eljárást indítani; 
4) a jelen rendelettel összhangban más 

intézkedéseket elrendelni;  
5) a jelen rendeletben meghatározott más 

intézkedéseket foganatosítani. 
Amennyiben a közterületi felügyelő a 

felügyeleti ellenőrzés során olyan szabálytalanságot 
észlel, amely más hatóság hatáskörébe tartozik, arról 
az adott illetékes hatóságot azonnal, írásban értesíti.  
 

23b szakasz 
A közterületi felügyelő a jelen rendelet 23a 

szakaszának 3. bekezdés 1) pontjában leírt 
jogosultság szerint eljárva, ha megállapítja, hogy a 
jelen rendelet 22. szakaszában foglalt tilalommal 
ellentétben, a járművet a közlekedési jelzőtáblák és 
útjelzések jelzéseitől eltérően parkolták, vagy a 
közparkolón rendszertábla nélküli, üzemképtelen 
vagy roncsjárművet, illetve saját vontatómű nélküli 
utánfutót, pótkocsit tárolnak, vagy a parkolóhelyet 
korlát vagy más akadály felállításával elfoglalták és a 
közparkoló jelen rendelettel előírt használatát 
akadályozzák, a közterületi felügyelő a jármű 
tulajdonosának vagy használójának, amennyiben az 
jelen van, határozattal elrendeli, hogy a járművet 
illetve a tárgyat azonnal távolítsa el, ellenkező 
esetben kényszervégrehajtást eszközölnek.  

Ha a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt 
személy a helyszínen tartózkodik, a közterületi 
felügyelő a fél meghallgatása nélkül határozatot hoz, 
amellyel elrendeli, hogy a parkoló használatát 
akadályozó tárgyakat megszabott határidőn belül 
távolítsák el, mely határidő megszabható órákban is, 
illetve hogy a járművet megszabott határidőn belül 
távolítsák el, ami megszabható percekben is. A 
szóban forgó határozatot az otthagyott tárgyra illetve 
járműre kell ragasztani, a nap és óra megjelölésével, 
amikor azt felragasztották, és ezzel úgy tekintendő, 
hogy a kézbesítés megtörtént. A határozat később 
megrongálása, megsemmisítése vagy eltávolítása 
nem befolyásolja a kézbesítés szabályosságát.  

Amennyiben a jelen szakasz 1. bekezdésében 
foglalt személy nem az utasítás szerint jár el, a 
közterületi felügyelő záró határozattal elrendeli a 

járműnek illetve tárgynak a tulajdonos illetve 
használó költségére való eltávolítását, más személy 
által, az arra kijelölt helyre, amiről a tulajdonos 
értesítik, ha arra lehetőség van.  

A jármű kényszervégrehajtás útján történő 
eltávolítását különleges járművel, ún. „pókkal” kell 
elszállítani. 

A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt 
határozat elleni panasz a végrehajtásra nincs halasztó 
hatállyal. 

A közterületi felügyelő határozata elleni 
panasz ügyében a Városi tanács jár el. 
 

23c szakasz 
Kommunális rendőrségi és egyéb teendőket a 

kommunális rendnek a közparkolókon való betartását 
illetően a jelen rendelettel összhangban a 
Kommunális rendőrség látja el. 

A Kommunális rendőrség teendőinek ellátása 
során a kommunális rendőr, a törvénnyel előírt 
hatáskörei mellett jogosult: 

1) helyszíni bírságot kiróni; 
2) a bűncselekmény elkövetéséről 

feljelentést tenni az illetékes 
hatóságnál; 

3) szabálysértési eljárást indítani. 
Amennyiben a kommunális rendőr, a 

kommunális rendőrségi teendők ellátása során más 
hatósági szerv hatáskörébe tartozó szabálysértést 
észlel, arról azonnal, írásban értesíti az illetékes 
hatóságot.” 
 

19. szakasz 
A 24. szakasz a következőkre módosul: 
„Jogi személy az elkövetett szabálysértésért 

50.000-től 200.000 dinárig terjedő pénzbírsággal 
sújtható, ha: 

1. a járművet a közlekedési jelek és 
útjelzések jelzésitől eltérően parkolja (a 
22. szakasz 1. bekezdés 1. pontja); 

2. a parkolóhelyen rendszertáblával nem 
rendelkező, üzemképtelen vagy 
roncsjárművet, illetve saját vontatómű 
nélküli utánfutót tárol (a 22. szakasz 1. 
bekezdés 2. pontja); 

3. a parkolóhelyet elkerítéssel (korlát vagy 
más akadály felállításával) elfoglalja és a 
parkoló használatát akadályozza (a 22. 
szakasz 1. bekezdésének 3. pontja). 

A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt 
szabálysértésért a szabálysértő jogi személy felelős 
személye 2.500-tól 20.000 dinárig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt 
szabálysértésért a szabálysértő vállalkozó 5.000-től 
200.000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt 
szabálysértésért a szabálysértő természetes személy 
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2.500-tól 20.000 dinárig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.” 

20. szakasz 
A 24. szakasz után a következő 24a szakaszt 

kell beírni: 
 

„24a szakasz 
A 24. szakasz 1. bekezdés. 1-3. pontjában 

foglalt szabálysértésekért a közterületi felügyelő 
illetve a kommunális rendőrhelyszíni bírságot ró ki és 
hajt be a szabálysértés elkövetésének helyszínén, a 
szabálysértés közben tetten ért elkövető ellen, az 
alábbi összegekben: 

1) természetes személyeknek 
............................................2.500,00 
dinár; 

2) felelős személyeknek 
………........................................2.500,00 
dinár; 

3) jogi személyeknek és vállalkozóknak 
..........................10.000,00 dinár. 

A megfizettetett pénzbírságról bizonylatot 
kell kiállítani, amelyben fel kel tüntetni milyen 
szabálysértés történt és a kirótt és behajtott 
pénzbírság összegét. 

Ha a jelen szakaszban leírt pénzbírságot a 
helyszínen nem fizettetik meg, a közterületi felügyelő 
illetve kommunális rendőr a szabálysértőnek azonnal 
kézbesíti a felszólítást arra vonatkozóan, hogy a 
bírságot fizesse be a közbevételek befizetésére 
kijelölt számlára, a fizetési meghagyás kiadásától 
számított nyolc napon belül, s amennyiben a 
megszabott határidőn belül a bírságot nem fizeti ki, 
szabálysértési eljárást indítanak ellene.” 
 

21. szakasz 
A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos 

Lapjában való közzétételét követő nappal lép 
hatályba. 

A jelen rendelet hatályba lépését követően el 
kell készíteni a közparkolókról szóló rendelet 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 12/05 és 3/08 
száma) egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
Szabadka Város Képviselő-testülete 
Iktatószám: I-00-011-72/2011 
Kelt: 2011.11.17. 
S z a b a d k a 
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Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke 

Slavko Parać, s.k. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 

Szabadka Város 
POLGÁRMESTER 
Iktatószám: II-51-3/2011 
Kelt: 2011.11.10. 
S z a b a d k a  
 
 Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 10. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/08 és  27/08-javított és Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 46/11 száma) és Szabadka város 
területén, az egészségügyi intézményeken kívül 
elhunytak halála időpontjának és a halál okának 
megállapításáról szóló rendelet 3. szakaszában 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 száma) 
alapján  
 Szabadka Város polgármestere 2011. 
november 10-én meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT  
orvos kiválasztásáról Szabadka város területén, az 

egészségügyi intézményeken kívül elhunytak 
halála időpontjának és a halál okának 

megállapításáról  
 
I 

  Az egészségügyi intézményeken kívül 
elhunytak halála időpontjának és a halál okának 
megállapítására Szabadka város területén a jelen 
Határozat meghozatalának napjával, négy éves 
időszakra a Szabadkai egészségház alábbi orvosait 
jelöljük ki:  

- A város szűkebb területére, a környező 
települések nélkül a következő orvosokat: 

1. Dr. Jungabel Gyula, Mentőszolgálat, 
2. Dr Anka Ivošević, Mentőszolgálat,  
3. Dr Vera Korać Stevanov, Mentőszolgálat, 
4. Dr Kornelija Jakšić Horvat, Mentőszolgálat,  
5. Dr Mila Josipović, Mentőszolgálat,  
6. Dr Marko Krajninger, Mentőszolgálat,  
7. Dr Ranko Majkić, Mentőszolgálat,  
8. Dr Jovan Radonjić, Mentőszolgálat,  
9. Dr Atila Kokić, Mentőszolgálat, 
10. Dr Elizabeta Miković, Mentőszolgálat,  
11. Dr Mihaela Budimski, Mentőszolgálat,  
12. Dr Nikola Gavrilović, Mentőszolgálat,  
13. Dr Branislav Milović, Mentőszolgálat,  
14. Dr Milena Momirović, Mentőszolgálat,  
15. Dr. Denc Helga, Mentőszolgálat, 
16. Dr Jelena Potpara, Mentőszolgálat. 

 
- A város környező településeire a következő 

orvosokat: 
1. Dr. Kumi Valéria, Egészségház, Palics,  
2. Dr Zorica Karas, Egészségház Palics,  
3. Dr Gordana Bošnjak, Egészségház Palics,  
4. Dr. Fehér Csilla, Egészségház Palics,  
5. Dr . Kis Csaba, Egészségház, Hajdújárás,  
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6. Dr. Burány István, Egészségház, 
Királyhalma,  

7. Dr Igor Purda, Egészségház Csantavér,  
8. Dr. Sági Andor, Egészségház Csantavér,  
9. Dr Sara Hampelić, Egészségház Csantavér,  
10. Dr Timea Dirner, Egészségház Csantavér,  
11. Dr Slaviša Jovanović, Egészségház 

Csantavér,  
12. Dr Tijana Marcikić, Egészségház 

Csantavér,  
13. Dr Jelena Šegan, Egészségház Újzsednik,  
14. Dr Anka Kuljić, Egészségház Nagyfény,  
15. Dr Marija Matoš Trbović, Egészségház 

Bajmok,  
16. Dr Anđa Ivetić, Egészségház Bajmok,  
17. Dr. Novoth Mátyás, Egészségház Bajmok,  
18. Dr Slavica Čizmić , Egészségház Bajmok,  
19. Dr Boško Budimir, Egészségház Bajmok,  
20. Dr Spomenka Konstatinović, Egészségház 

Györgyén,  
21. Dr Vesna Jonić, Egészségház Tavankút,  
22. Dr Biljana Lukić, Egészségház Tavankút,  
23. Dr. Molnár Attila, Egészségház Kelebia,  
24. Dr Sanja Gagić, Egészségház Békova.  

Az egészségügyi intézményeken kívül 
elhunytak halála időpontjának szakszerű 
megállapításával és a halált bizonyító halottkémi 

jelentések kiadásával kapcsolatos teendők 
koordinálására dr Kornelija Jakšić Horvatot, 
sürgősségi szakorvost, a Mentőszolgálat vezetőjét 
nevezzük ki. 

II 
A jelen Határozat I. pontjában foglalt 

orvosok feladata, hogy szakszerű megállapítsák az 
egészségügyi intézményeken kívül elhunytak halála 
időpontját és okát, valamint a halált bizonyító 
halottkémi jelentések kiadása az egészségügyi 
törvény rendelkezéseivel és a Szabadka város 
területén, az egészségügyi intézményeken kívül 
elhunytak halála időpontjának és a halál okának 
megállapításáról szóló rendelettel (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 46/11 száma) összhangban. 

 
III 

 Szabadka város és a Szabadkai Egészségház 
kölcsönös jogai és kötelezettségei a jelen határozat I. 
pontjában foglalt orvosok munkája során 
Szerződésben van meghatározva. 

IV 
 Jelen Határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
   Polgármester  
   Saša Vučinić s.k. 
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