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Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 
1. bekezdés 6. pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 26/208 és 27/08-jav. és Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 46/11 száma) alapján  
 Szabadka Város polgármestere 2012.04.20-
án meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT 
Szabadka Város Szociális Központja szervezeti és 

működési szabályzatának módosítására és 
kiegészítésére vonatkozó szabályzat 

jóváhagyásáról 
 

I 
Jóváhagyjuk Szabadka Város Szociális 

Központja szervezeti és működési szabályzatának 
módosítására és kiegészítésére vonatkozó 
szabályzatot, melyet az intézmény igazgatója hozott 
meg 2012.04.10-én. 

II 
A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
    Saša Vučinić s.k. 
    Polgármester 
 

Az Újfalu Helyi Közösség területén 
népszavazás kiírásáról szóló rendelet 5. szakaszának 
1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 16/2012 száma) és a helyi önkormányzatról 
szóló törvény 70. szakaszának 3. bekezdése alapján 
Szabadka Város Választási bizottsága közzéteszi a 
népszavazás eredményeit, melyeket 2012. május 07-
én megtartott ülésén véglegesített 

 
Az Újfalu Helyi Közösség területére meghirdetett 

és 2012. május 06-án megtartott 
NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYEI 

 
I 

 A szavazatszámláló bizottságok munkájáról 
készült jegyzőkönyvekbe történt betekintés alapján 
megállapítottuk, hogy összesen 7261 szavazólap lett 
átadva, a  felhasználatlan szavazólapok száma 
összesen 3267, a választói névjegyzékbe bejegyzett 
szavazópolgárok száma összesen 7261, a 
népszavazáson összesen 3994 szavazó vett részt, a 
szavazóurnában talált felhasznált szavazólapok 
száma összesen 3991, ebből 131 szavazólap 
érvénytelen, az érvényes szavazólapok száma pedig 
3860. 
 Hogy a rendelet megszüntetése mellett 
összesen 3411 szavazópolgár szavazott, míg a 
rendelet megszüntetése ellen 449.  
 A 23. szavazóhelyen összesen 1423 
szavazólap lett átadva, a felhasználatlan 
szavazólapok száma 670, a választói névjegyzékbe 
bejegyzett szavazópolgárok száma 1423, a szavazatát 
753 polgár adta le, a szavazóurnában 753 szavazólap 
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volt, az érvénytelen szavazólapok száma összesen 18, 
az érvényes szavazólapok száma 735, a rendelet 
megszüntetése mellett összesen 647, a rendelet 
megszüntetése ellen pedig 88 polgár szavazott.  
 A 24. szavazóhelyen összesen 1606 
szavazólap lett átadva, a felhasználatlan 
szavazólapok száma 707, a választói névjegyzékbe 
bejegyzett szavazópolgárok száma 1606, a szavazatát 
899 polgár adta le, a szavazóurnában 899 szavazólap 
volt, az érvénytelen szavazólapok száma összesen 35, 
az érvényes szavazólapok száma 864, a rendelet 
megszüntetése mellett összesen 758, a rendelet 
megszüntetése ellen pedig 106 polgár szavazott. 

A 25. szavazóhelyen összesen 2071 
szavazólap lett átadva, a felhasználatlan 
szavazólapok száma 961, a választói névjegyzékbe 
bejegyzett szavazópolgárok száma 2074, a szavazatát 
1110 polgár adta le, a szavazóurnában 1110 
szavazólap volt, az érvénytelen szavazólapok száma 
összesen 33, az érvényes szavazólapok száma 1077, a 
rendelet megszüntetése mellett összesen 935, a 
rendelet megszüntetése ellen pedig 142 polgár 
szavazott. 

A 26. szavazóhelyen összesen 1053 
szavazólap lett átadva, a felhasználatlan 
szavazólapok száma 463, a választói névjegyzékbe 
bejegyzett szavazópolgárok száma 1053, a szavazatát 
590 polgár adta le, a szavazóurnában 590, az 
érvénytelen szavazólapok száma összesen 24, az 
érvényes szavazólapok száma 566, a rendelet 
megszüntetése mellett összesen 521, a rendelet 
megszüntetése ellen pedig 45 polgár szavazott.  

A 27. szavazóhelyen összesen 1108 
szavazólap lett átadva, a felhasználatlan 
szavazólapok száma 466, a választói névjegyzékbe 
bejegyzett szavazópolgárok száma 1105, a szavazatát 
642 polgár adta le, a szavazóurnában 639 szavazólap 
volt, az érvénytelen szavazólapok száma összesen 21, 
az érvényes szavazólapok száma 618, a rendelet 
megszüntetése mellett összesen 550, a rendelet 
megszüntetése ellen pedig 68 polgár szavazott.  
 Megállapítjuk, hogy az összesen bejegyzett 
7261 szavazópolgár közül a népszavazáson 3994 
polgár vett részt, a határozat megszüntetése mellett 
3411, a határozat megszüntetése ellen pedig 449 
polgár szavazott. A helyi járulék megszüntetéséről 
tartott népszavazás sikeres volt. A szavazópolgárok 
teljes létszámának több mint a fele szavazott, és a 
szavazáson részt vett polgárok több mint a fele a 
rendelet megszüntetése mellett szavazott, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 70. szakaszának (az 
SZK Hivatalos Közlönyének 129/2007 száma) 
megfelelően.  
 

II 
Az eredmények megjelennek Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 
    
  Vladimir Dragin okl. jogász s.k. 

A választási bizottság elnöke 
Iratszám: I-013-87/2012 
Szabadkán, 2012.05.09-én 
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