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 A költségvetési rendszerről szóló törvény 

27a. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 

103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 és 72/19 száma) 

és Szabadka város alapszabályának 58. szakasz 1. 

bekezdés 10) pontja (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg) alapján 

 a Szabadkai Városi Tanács a 2020.04.06-án 

megtartott 180. ülésén meghozta a következő: 

 

DÖNTÉST 

 

I. 

 A Szabadka város tulajdonában lévő 

üzlethelyiségek azon bérlőit, kiknek a válságkezelő 

városi törzskar parancsával vagy a Szerb 

Kormánynak a rendkívüli helyzethez kapcsolódó 

határozatával megtiltották, hogy a rendkívüli helyzet 

alatt tevékenységüket folytassák, felmentjük az 

üzlethelyiségek bérleti díjának fizetése alól a 2020. 

áprilisi bérlettől kezdődően azzal a hónappal 

bezárólag, amikor a Szerb Köztársaság területén 

kihirdetett rendkívüli állapotot megszüntetik. 

II. 

 Azok a bérlők, akik a jelen döntés szerint 

mentesülnek a bérletfizetés alól, a rezsiköltségeket 

kötelesek fizetni. 

 

III. 

 A Szabadka város és a jelen döntéssel a 

bérletfizetés alól mentesített bérlők között létrejött 

bérleti szerződéseket a jelen döntés I. pontjában leírt 

időszakra úgy kell kezelni, mint az üzlethelyiség 

ingyenes használatba adásáról szóló szerződéseket. 

 

IV. 

 Azok az üzlethelyiség-bérlők, akik a jelen 

döntéssel nem mentesülnek a bérletfizetés alól, az 

üzlethelyiségek bérleti díjával kapcsolatos 

kötelezettségeiket a 2020.04.01-től annak a hónapnak 

a végéig, amelyben a Szerb Köztársaság területén 

kihirdetett rendkívüli állapotot megszüntetik, 

2020.12.31. napjáig teljesíthetik.  

 A bérleti díjakból származó azon 

kötelezettségek után, melyek a rendkívüli állapot 

kihirdetésétől annak megszüntetéséig keletkeznek, 

fizetés esedékességének napjától 2020.12.31-éig nem 

számítunk fel késedelmi kamatot. 

 

V. 

 A jelen döntés megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában.    
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I n d o k o l á s 

 

 2020.03.15-én a Szerb Köztársaság 

Kormánya rendkívüli állapotot hirdetett ki (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 2020. március 15-én kelt 29. 

száma). 

2020.03.31-én a Szerb Köztársaság 

Kormánya rendeletet hozott a rendkívüli helyzet 

alatti adóintézkedésekről a SARS-CoV-2 vírus 

okozta COVID-19 betegség gazdasági 

következményeinek enyhítésére (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 2020. március 20-án kelt 38. száma). 

 2020.03.21-én a Szerb Köztársaság 

Kormánya rendeletet hozott a kiskereskedelmi 

szolgáltatások korlátozásáról az olyan 

bevásárlóközpontokban és üzletekben, melyekbe zárt 

térből lehet bejutni (az SZK Hivatalos Közlönyének 

2020. március 21-én kelt 39. száma). 

2020.03.21-én a Szerb Köztársaság 

Kormánya rendeletet hozott különleges 

intézkedésekről az étel és ital éttermi árusítását és az 

ételkihordást magába foglaló kiskereskedelmi 

szolgáltatások nyújtására (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 2020. március 21-én kelt 39. száma). 

 2020.03.16-án Szabadka Város Válságkezelő 

Törzskara  II-06-28/2020 számmal parancsot hozott, 

amellyel felfüggesztette a sportlétesítmények 

üzemelését és a sportrendezvények megtartását. 

2020.03.21-én Szabadka Város Válságkezelő 

Törzskara II- hivatalos/2020 számmal parancsot 

hozott, amellyel felfüggesztette a Szabadka város 

területén található piacok üzemelését. 

2020.03.26-án Szabadka Város Válságkezelő 

Törzskara II-06-34/2020 számmal parancsot hozott, 

amellyel Szabadka város területén felfüggesztette a 

szépségszalonok, masszázsszalonok, pedikűr és 

manikűr szalonok és fodrászatok üzemelését. 

 Tekintettel a fentiekre a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntöttem. 

 

Polgármester  

Bogdan Laban s.k. 
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Szabadka Város Hivatalos Lapja – Kiadó és nyomda: Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadság tér 1. 

Telefon: 626-872 sg@subotica.rs Példányszám: 200 db. Fő- és felelős szerkesztő: Ladóczki Gyula okl. jogász, 

Szabadka Város Képviselő-testületének titkára. Az előfizetési díj összege a 2020. évre 2596,00 dinár. 

Hirdetések ára a díjszabás szerint. Átutalási számla száma: 840-745141843-30 – Egyéb bevételek 69 236 

városi közigazgatási szervek hivatkozási számmal 97-es jogcímkóddal. 

 


