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9. SZÁM XLVII. ÉVFOLYAM KELT: 2011. április 8. ÁRA: 87,00 DIN. 

    
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-025-10/2011 
Kelt: 2011.03.18. 
S z a b a d k a  
  
 
 Szabadka város Alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 i 27/2008-ispr.) és a Súlyos Beteg 
Gyermekek és Fiatalok Gyógykezelését Segítő 
Alapítvány létrehozásáról szóló határozat 10. szakasza 
2. és 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 8/04 és 27/04, valamint Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának  12/09 és 26/09 száma) alapján 
 Szabadka Város polgármestere 2011. 
március 18-án meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
A Súlyos Beteg Gyermekek és Fiatalok 

Gyógykezelését Segítő Alapítvány 2011. évi 
munkatervének és programjának jóváhagyásáról 

 
I 

 Jóváhagyjuk a Súlyos Beteg Gyermekek és 
Fiatalok Gyógykezelését Segítő Alapítvány 2011. évi 
munkatervét és programját, melyet az Alapítvány 
Igazgatóbizottsága hozott meg a 2011. február 24-én 
megtartott ülésén. 
 

II 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

  
 Saša Vučinić s.k. 

POLGÁRMESTER 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-402-55/2011 
Kelt: 2011.03.18. 
S z a b a d k a  
 
 
Szabadka város Alapszabályának 51. szakasz 1. 
bekezdés 5. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/2008 és 27/2008-javít. száma) és a 
Súlyos Beteg Gyermekek és Fiatalok Gyógykezelését 
Segítő Alapítvány létrehozásáról szóló határozat 10. 
szakasza 2. és 3. bekezdése (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 8/04 és 27/04, valamint Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának  12/09 és 26/09 száma) 
alapján 

 Szabadka Város polgármestere 2011. 
március 18-án meghozta az alábbi 

 
HATÁROZATOT 

A Súlyos Beteg Gyermekek és Fiatalok 
Gyógykezelését Segítő Alapítvány 2011. évi 

pénzügyi tervének jóváhagyásáról  
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I 

 Jóváhagyjuk a Súlyos Beteg Gyermekek és 
Fiatalok Gyógykezelését Segítő Alapítvány 2011. évi 
pénzügyi tervét, melyet az Alapítvány 
Igazgatóbizottsága hozott meg a 2011. február 24-én 
megtartott ülésén. 

II 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

  
 Saša Vučinić s.k. 

POLGÁRMESTER 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-464-259/2011 
Kelt: 2011.03.18. 
S z a b a d k a  
 
 
 Az építési telekről szóló rendelet 3. szakasz 
5. bekezdése alapján (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 6/2010 és 23/2010 száma), annak a területi 
kiterjedésnek a meghatározásáról szóló rendeletnek a 
3. és 4. szakasza alapján, melyen a palicsi alapterv 
megvalósítása céljából végzendő közérdekű 
tevékenységeket a palicsi park idegenforgalmi 
területfejlesztési korlátolt felelősségű társaságra 
bízzuk (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 1/2010 
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. 03.21-én meghozza az alábbi 

HATÁROZATOT 
 A K.K. Palics 2094 számú ingatlanjegyzékbe 
bejegyzett, 5. osztályú, 857/2 számmal jelölt 12-72 
m2 területű szántóföld 6 m2-es részét, mely a Szerb 
Köztársaság tulajdonában van, és Szabadka város 
használati joggal rendelkezik felette, közvetlen 
megegyezéssel eladásra kerül a tulajdonjog 
megszerzőjének (a továbbiakban: jogosult), a Palicsi 
Állatkertnek, melynek címe Palics, Korfu u. 4., a 
teleknek az állatkert komplexumával való 
telekegyesítés céljából. 
 Az elidegenítés díjmentes. 
 A jelen határozat 1. pontjába foglalt telekre 
vonatkozó vagyoni értékű jogok átruházása utáni adó 
a jogosultat terheli. 

 A mezőgazdasági földterület átminősítése 
után fizetendő térítési díj a jogosultat terheli, 
amennyiben ez a díj megállapításra kerül. 
 A jogosult jelen határozat véglegesítésétől 
számított 30 napon belül köteles bérleti szerződést 
kötni Szabadka Várossal és a Park Palics Kft.-vel. 
 Amennyiben a jogosult 30 napon belül nem 
köti meg a bérleti szerződést, a jelen határozatot 
hatályon kívül helyezik, és jogosult elveszíti a telek 
feletti tulajdoni jogát. 
 
 Jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 

I n d o k l á s 
 A kérelmező 2011.02.11-én kérelemmel 
fordult a Telekügyi bizottsághoz, hogy a K.K. Palics 
2094 számú ingatlanjegyzékbe bejegyzett, 5. 
osztályú, 857/2 számmal jelölt 12-72 m2 területű 
szántóföld ítéljék neki, mely a Szerb Köztársaság 
tulajdonában van, és Szabadka város használati 
joggal rendelkezik felette, az állatkert 
komplexumával való telekegyesítés céljából. 
 A Telekügyi bizottság a 2011.02.17-én 
megtartott 24. ülésén megvitatta a kérelmet, és úgy 
találta, hogy eleget lehet tenni a kérésnek, mivel a 
Palicsi gyógyfürdők területrész részletes szabályozási 
terve (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 07/07 
száma) előirányozza az állatkert komplexumát. A 
Bizottság döntést hozott, hogy az említett telket 
díjmentesen elidegeníti, mivel Szabadka város a 
Palicsi Állatkert alapítója, s mert az Állatkert 
finanszírozása a városi költségvetésből történik.   

 A bizottság ismertette a jogosulttalaz építséi 
telek odaítélésének feltételeit, melyeket ők 
elfogadtak, s ezt írásba adták 2011.03.03-án.   
 A vásárló nyilatkozata után a Bizottság 
elkészítette a határozat javaslatot, melynek alapján a 
polgármester döntést hozott a rendelkező rész 1. 
szakaszába foglaltak szerint. 

  
 Saša Vučinić s.k. 

POLGÁRMESTER 
 
 Jogorvoslati utasítás: Az elégedetlen fél a 
jelen határozat ellen annak kézhezvételétől számított 
30 napon belül közgazgatási pert indíthat a 
Közigazgatási Bíróságon.  
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: III-40-11/2011 
Kelt: 2011.03.18. 
S z a b a d k a  
  

 
Szabadka város Alapszabályának 57. szakasz 1. bekezdés 2.  pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 

26/08  és 27/08-javított száma) és a Költségvetési Közlekedésbiztonsági Alap megalakításáról szóló rendelet 5. 
szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 43/10 száma) alapján 

a Városi Tanács 2011.04.06-án megtartott 101. ülésén meghozta az alábbi 
 

PROGRAMOT 
a közlekedésbiztonság fejlesztésére előirányzott eszközök felhasználásáról 

 Szabadka város területén 2011-ben 
 

I 
Bevételi terv 

 LEÍRÁS  Szabadka Város 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 
1. A közlekedésbiztonsági előírások 

szerinti szabálysértési pénzbírságokból 
származó bevételek   

 
20.000.000 

 BEVÉTELEK ÖSSZEGE  20.000.000 
 
Kiadási terv 

 LEÍRÁS A 2011-re tervezett eszközök 
 
I 

A közlekedési infrastruktúra megjavítása   
10.000.000 

1.1. A közlekedési infrastruktúra megjavítása  Szabadka város 
területén 

 
10.000.000 

II Egyéb tevékenységek az utak közlekedésbiztonságának 
fejlesztésével kapcsolatosan 

10.000.000 

2.1. A közlekedési nevelés és oktatás fejlesztésére irányuló 

tevékenységek 

                                     1.450.000 

2.1.1. Közlekedési gyakorlópályák kiépítése és megjavítása az 
általános iskolákban  

                                     1.000.000 

2.1.2. Versenyek szervezése a közlekedésbiztonsággal 
kapcsolatos ismeretekből 

                                        300.000 

2.1.3. Díjak a versenyben résztvevő diákok számára                                          150.000 
 2.2. Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos prevenciós-

promóciós tevékenységek 

                                        250.000 

2.2.1. Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos promóciós anyag 
kidolgozása 

                                        150.000 

2.2.2. Közlekedésbiztonságról szóló szemináriumok tartása                                          100.000 
2.3. A közlekedési rendőrségi egységek műszaki felszerelése                                      7.700.000 

2.3.1.  Járművek beszerzése a közlekedési rendőrség számára  
(szkuterek) 

                                     2.480.000 

2.3.2. Kamerák beszerzése és felszerelése felvétel készítésére a 
rendszámtáblákról és a sebesség mérésére   

                                      
4.100.000 

2.3.2. Számítógépek és kísérő felszerelés beszerzése                                          110.000 
2.3.3. Fényképezéshez és felvételkészítéshez szükséges 

felszerelés beszerzése 
                                        300.000 

2.3.4. Fama vagy T-laser típusu radar beszerzése                                         710.000    
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2.4. A biztonsági Tanács munkája                                         600.000 

2.4.1. A Tanács tagjainak tiszteletdíja                                          600.000 
 Ö s s z e s e n  2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. 10.000.000 

 Ö S S Z E S E N     I + II 20.000.000 
II 

 A közlekedési infrastruktúra javítására vonatkozó terv a következőket irányozza elő: 
Az eszközök Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalaton keresztül lesz megvalósítva a helyi utcák, 

utak és egyéb közlekedési infrastruktúrák  karbantartásáról, felújításáról és kiépítéséről szóló Program keretében, a 
Szabadka Város költségvetéséről szóló rendelettel, illetve a 2011-. évi pénzügyi tervvel összhangban, 620-as 
jogcímcsoport – Szabadka Város Építési Igazgatósága KV. 

Az utak közlekedésbiztonságával kapcsolatos egyéb tevékenységek a költségvetési 
Közlekedésbiztonsági Alapon keresztül fognak megvalósulni, 360-as jogcímcsoport – közrend és biztonság. 

 
A közlekedési nevelés és oktatás fejlesztése a következő tevékenységeket foglalja magába: 

- Közlekedési gyakorlópályák kiépítése és megjavítása az általános iskolákban  
             - Versenyek szervezése a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ismeretekből  

- Díjak a versenyben résztvevő diákok számára 

Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos prevenciós-promóciós tevékenységek az alábbiak: 

- Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos promóciós anyag kidolgozása  
- Közlekedésbiztonságról szóló szemináriumok tartása  
A közlekedést ellenőrző és szabályozó közlekedési rendőrségi egységek műszaki felszerelésében való 

részvétel a következő felszerelések beszerzését foglalja magába: 

- Járművek beszerzése a közlekedési rendőrség számára  (szkuterek) 
             - Kamerák beszerzése és felszerelése felvétel készítésére a rendszámtáblákról és a sebesség mérésére   

- Számítógépek és kísérő felszerelés beszerzése 
- Fényképezéshez és felvételkészítéshez szükséges felszerelés beszerzése 
- Fama vagy T-laser típusu radar beszerzése 
 
A biztonsági Tanács munkája alatt a következő értendő: 

- A Tanács tagjainak tiszteletdíja  
III 

Jelen program  megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában. 
 

Saša Vučinić s.k. 
POLGÁRMESTER 

Az önkormányzati törvény 20. szakasz 1. 
bekezdés 34) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 
129/07 száma) Szabadka Város művelődésre, 
köztájékoztatásra és kiadói tevékenységre elkülönített 
költségvetési eszközeinek odaítéléséről szóló szabályzat 7. 
szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/10 
száma) alapján  

Szabadka Város Köztájékoztatási pályázati 
bizottsága 2011.4.7-én közzéteszi az alábbi  

  
P Á L Y Á Z A T O T 

köztájékoztatási programok és projektek 
finanszírozására és társfinanszíroztására a 2011. évben 

 
A köztájékoztatási műsorok és projektek 

finanszírozására vagy támogatásáról szóló pályázatot 
15.920.000,00 dinár elosztására hirdetjük meg. 

A köztájékoztatási műsorok és projektek 
finanszírozására vagy támogatásáról szóló pályázatot 
a Szabadka város területén használatban lévő 
nyelveken történő, helyi jelentőségű köztájékoztatási 
tevékenységekre ítéljük oda, melyek az alábbiakra 
vonatkoznak:  

 
olyan műsorok, projektek és cikkek, melyek 
az önkormányzat működésével és 
tevékenységeivel – különösen a Város 
polgárainak érdekeit szolgáló önkormányzati 
rendezvényekkel, művelődési és egyéb 
programokkal – foglalkoznak; 

- olyan műsorok, projektek és cikkek, melyek 
a Város polgárainak általános érdekeit 
képviselő, mindennapos kérdésekkel 
foglalkoznak  

- olyan műsorok, projektek és cikkek, melyek 
hozzájárulnak az együttélés, a multikulturális 
és többvallású társadalom értékeinek 
megerősítéséhez a Város területén. 
A köztájékoztatási műsorok illetve projektek 

finanszírozására és támogatására pályázhatnak a 
Város területén használatban lévő nyelveken 
köztájékoztatást folytató tájékoztatási eszközök 
(újságok, rádiós műsorok, televíziós műsorok, stb.) 
alapítói.  

A tájékoztatási eszközök alapítói azzal a 
feltétellel pályázhatnak a köztájékoztatási műsorok, 
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illetve projektek finanszírozására vagy támogatására, 
ha bejegyzett székhelyük a Város területén található.  

 
A televíziós műsor alapítójának az alábbi 

feltételeknek is eleget kell tennie:  
- biztosítania kell a televíziós jelek minőséges 

vételét a Város területén élő polgárok 
legalább 60% részére (vételkörzet);  

- rendelkeznie kell a megfelelő műszaki és 
személyzeti kapacitással a vételkörzet 
lefedéséhez; 
a törvénynek megfelelően rendelkeznie kell 

műsorszórási engedéllyel, vagy a kábelszolgáltatóval 
kötött szerződéssel.  
 

A rádiós műsor alapítójának az alábbi 
feltételeknek is eleget kell tennie:  

- biztosítania kell a rádiós jelek minőséges 
vételét a Város területén élő polgárok 
legalább 60% részére (vételkörzet);  

- rendelkezniük kell a megfelelő műszaki és 
személyzeti kapacitással a vételkörzet 
lefedéséhez; 
a törvénynek megfelelően rendelkeznie kell 

műsorszórási engedéllyel.  
Minden programra (programsémára) illetve 

projektumra külön jelentkező lapot kell beadni. 
 
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 köztájékoztatási műsor illetve 
projekt részletes leírását, melynek 
finanszírozására vagy támogatására 
pályázik. 

A televíziós műsor alapítója köteles még 
mellékelni: 

- az arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a 
törvénynek megfelelően rendelkezik 
műsorszórási engedéllyel vagy a 
kábelszolgáltatóval kötött szerződéssel, 
és  

- nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik a 
megfelelő műszaki és személyzeti 
kapacitással a vételkörzet lefedéséhez. 

-  
A rádiós műsor alapítója köteles még 

mellékelni: 
- nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik a 

megfelelő műszaki és személyzeti 
kapacitással a vételkörzet lefedéséhez;  

- bizonyítékot arról, hogy a törvénynek 
megfelelően rendelkezik műsorszórási 
engedéllyel. 

A pályázók számára a Pályázat és az űrlap, 
illetve a Köztájékoztatási műsorok és projektek 
finanszírozására vagy támogatására meghirdetett 
pályázat jelentkezési lapja (1. számú adatlap) a 
www.subotica.rs honlapon is hozzáférhető.  

A jelentkező lapokat nyomtatott formában 
Szabadka város Ügyfélszolgálatban lehet átadni, a 
Szabadság tér 1. alatt, vagy postán keresztül, de 
kötelező elküldeni elektromos formában is a 
következő e-mail címre: 
konkursinformisanje@subotica.rs. 

 
A hiányos és késve érkezett pályázatok 

nem kerülnek elbírálásra. 
A jelentkezés határideje 2011.04.26. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
POLGÁRMESTER 
Iratszám: I-401- 238 /2011 
Kelt: 2011.07.07. 
S z a b a d k a  

A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
Branislav Filipović, s.k. 

 
SZABADKA VÁROS 
MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAPJA 
Igazagtóbizottság 
Szám: I-42-10/2011 
Kelt: 2011.04.01. 
SZABADKA 
Szabadság tér 1. 
 

Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapja 
2010.11.08-án kelt I-02-25/2010 számú szabályzata 
(egységes szerkezetű szöveg) 16. szakasz 1. bekezdés 5. 
fordulata alapján 

Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési 
Alapjának Igazgatóbizottsága 2011.04.01-jén meghirdeti a 

 
PÁLYÁZATOT  

KÖZÉPLEJÁRATÚ HITELEK ELNYERÉSÉRE A 
MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS FEJLESZTÉSÉRE 

ÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE SZABADKA VÁROS 
TERÜLETÉN 

 
1. A HITELEZÉS CÉLJA  

A hitelnyújtás alapvető célja pénzeszközök 
biztosítása a mezőgazdasági tevékenység 
ösztönzésére és a gazdálkodás hatékonyságának 
növelésére. 
 

2. A HITEL RENDELTETÉSE ÉS 
ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 
Az e pályázatban meghirdetett hitelekben a 
legalább 5 éve Szabadka város területén élő és ott 
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ingatlannal rendelkező természetes személyek – 
bejegyzett mezőgazdasági birtokok tulajdonosai 
és tagjai részesülhetnek, 
ÚJ MEZŐGÉPEK (ERŐGÉPEK ÉS 
CSATLAKOZÓ MUNKAGÉPEK) ÉS 
MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSRE 
SZOLGÁLÓ FELSZERELÉS 
VÁSÁRLÁSÁRA. 

 
A hitelek elnyerésének kritériumai: 
- a pályázónak nincsenek tartozásai Szabadka 
Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapjával 
szemben;  
-  a mezőgazdasági birtokba eszközölt beruházás 
értékében vállalat önerő mértéke; 
- a kérelem gazdasági indokoltsága 
- a foglalkoztatott munkások száma 
a környezet védelme. 

 
3. A HITELIGÉNYLÉS MÓDJA: 
   
     A pályázóknak az előírt hitelkérelmi 
formanyomtatvány mellett, amely a 
Gazdaságfejlesztési, gazdasági és mezőgazdasági 
szolgálat irodájában (Szabadka, régi városháza, II. 
emelet 200-as iroda) vehető át, a következő 
dokumentációt kell mellékelni:  
- eredeti előszámla a mezőgépek és felszerelés 
értékének dinárban történt, tételszerű kimutatásával, 
valamint a gyártó hazai képviseletének meglétét és a 
szervizelés lehetőségét igazoló dokumentummal 
(megjegyzés: az Alap a pályázati idő alatt az 
előszámlában történt módosításokat nem ismeri el); 
- Üzleti terv; 
- 15 napnál nem régebbi telekkönyvi kivonat vagy 
tulajdoni lap arra az ingatlanra vonatkozóan, mely 
jelzáloggal terhelhető az Alap javára, a jóváhagyott 
hitel összegénél másfélszer nagyobb értékben (nem 
szükséges, hogy a kérelmező legyen a tulajdonosa az 
ingatlannak, melyet jelzáloggal terhelnek);  
- - a mezőgazdasági birtok aktív státuszára vonatkozó 

2011. évi bizonylat és kivonat a mezőgazdasági 
birtokok jegyzékéből, ha az igénylő a 
mezőgazdasági birtok tagja; 
- az illetékes hatóság igazolását a földműves nyugdíj- 

és rokkantság-biztosítási járulékok 2010. évi 
hátralékának teljesítéséről. Azoknak a pályázóknak, 
akik a Földműves Nyugdíjbiztosítási Alapnál 2011-
ben szereztek biztosítási jogviszonyt, bizonylatot 
kell mellékelniük a biztosítási jogviszony 
megszerzéséről; 

a személyi igazolvány fénymásolata (a pályázó, az 
ingatlan tulajdonosa és minden társtulajdonosa 
részére). 
 
4. HITELFELTÉTELEK 

- az elnyerhető hitelösszeg felső határa 
1.000.000,00 (egymillió) dinár 
- a hitel futamideje 4 (négy) év 
- az éves kamatláb 2%  
- valutazáradék alkalmazása  
- a türelmi idő 12 (tizenkét) hónap, 1,5%-os 
időközi kamat felszámolásával 

- a törlesztési részletek elszámolása és a 
tőketörlesztés negyedévenként történik. 
A hitel biztosítékául ELSŐ RANGHELYŰ 
ZÁLOGJOG szolgál az Alap javára. 
A hiteligénylőnek mellékelnie kell a jogosult 

becsüs által elvégzett ingatlanbecslést a házra (vagy 
lakásra) vonatkozóan, fényképekkel együtt (amennyiben a 
jelzálog tárgya lakóház).  

A jelzálog költségeit a hiteligénylő viseli, a 
hitelszerződés megkötése előtt.   

Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési 
Alapjának pályázatára 2011. április 09-étől 2011. 
április 26-áig lehet jelentkezni.   

A pályázat megjelenik a Subotičke novine, a 
Magyar Szó és a Hrvatska riječ lapokban, valamint 
Szabadka Város Hivatalos Lapjában és az 
önkormányzat honlapján.  

Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési 
Alapjának odaítélt eszközeit kizárólag előszámla alapján 
folyósítják, az eladó számlájára.  

A teljes pályázati dokumentációt a Szabadka 
Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapja, 24000 Szabadka, 
Szabadság tér 1. címre kell továbbítani, „A 
PÁLYÁZATRA” jelzéssel, vagy személyesen lehet átadni 
ugyanazon a címen, a régi városháza földszintjén működő 
Városi Ügyfélszolgálatban 7 óra 30-tól 14 óra 30 percig.  

A hiányos és késve érkezett pályázatokat az alap 
nem veszi figyelembe.  

További információk személyesen a Városháza II. 
emeletén, a 200-as irodában kaphatók (kapcsolattartó: Ivan 
Budinčević) vagy a 626-871-es telefonon, 7-től 15 óráig.  

A Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési 
Alapja igazgatóbizottságnak a középlejáratú hitelek 
odaítéléséről hozott döntése végleges.  

 
SZABADKA VÁROS  
MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAPJÁNAK     
IGAZGATÓBIZOTTSÁGA  

Grgo Tikvicki, szakállatorvos s.k. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka Város 
VÁROSI TANÁCS 
Iratszám: III-021-14/2011 
Kelt: 2011.04.06. 
S z a b a d k a  
 
 

A közlekedésbiztonságról szóló törvény 8. 
szakasz 2. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 41/09 és 53/10 száma) és Szabadka 
Város Alapszabályának 57. szakasz 1. bekezdés 6. 
pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 
és 27/08-javított száma),  

A Szabadkai Városi tanács a 2011.004.06-án 
megtartott 101. ülésén meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT  
a Szabadka város Közlekedésbiztonsági 

tanácsának megalakításáról szóló határozat 
kiegészítéséről 
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I 

 Szabadka Város Közlekedésbiztonsági 
tanácsának megalakításáról szóló határozatban 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/10 száma) a 
III. pont után hozzáírjuk az új, IV. pontot, mely a 
következőképpen hangzik: 

„IV 
A tanácstagok juttatása az alkalmazottak 

fizetéselszámolási nettó alapösszegének kétszerese, 
mely kereseteket Szabadka város költségvetésében 

kell biztosítani azokra a hónapokra, melyekre 
vonatkozóan történik a kifizetés.” 
 Az eddigi IV. pont V. ponttá válik.  

II 
Jelen határozat megjelenik Szabadka város 

Hivatalos Lapjában. 
Saša Vučinić s.k. 
POLGÁRMESTER 
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