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I. SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ 

ADATOK 
 

- neve:      Szabadka Város Képviselő-testülete 

(a továbbiakban: Képviselő-testület) 

- székhelye:     Szabadka, Szabadság tér 1. 

- törzsszáma:     08070695 

- adóazonosító száma:    100444843 
 

MEGJEGYZÉS:  

Szabadka Város szerveinek nincs külön törzsszáma és adószáma, hanem egy közös 

törzsszámot és adószámot használnak, amint azt a költségvetési szervek jegyzékéről 

szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 130/21 száma) előírja. 
 

- Az elektronikus beadványok fogadására szolgáló e-mail címek: 

sgpredsednik@subotica.rs 

sgzampredsednik@subotica.rs  

sgsekretar@subotica.rs 
 

- A Tájékoztatóban megjelentetett, a képviselő-testületre vonatkozó adatok pontosságáért és 

hiánytalanságáért, a Tájékoztató megfelelő elkészítéséért és közzétételéért, valamint a 

képviselő-testületre vonatkozó részeinek rendszeres frissítéséért a képviselő-testület elnöke, 

Dr. Pásztor Bálint felel. 

- A Tájékoztató azon részeiről, melyek a képviselő-testületre vonatkozó adatokat tartalmazzák 

és azok frissítéséről a képviselő-testület titkára gondoskodik. 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

A Képviselő-testület a Város legfelsőbb szerve, amely ellátja helyi hatalom alkotmányban, 

törvényben és az alapszabályban előírt alapvető funkcióit.  

A szerv vezető tisztségviselői: 

- Dr. Pásztor Bálint, Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke, 626-969 

- Nebojša Crnogorac, Szabadka Város Képviselő-testületének elnökhelyettese, 626-969 

- Dr. Ladóczki Gyula, Szabadka Város Képviselő-testületének titkára, 626-969 
 

A városi képviselő-testületnek 67 tanácsnoka van. A tanácsnokokat négy évre választják.  

A képviselő-testület tanácsnokainak mandátuma 2020. augusztus 21-én lett hitelesítve, s 

megbízatási idejük e naptól számítandó.  

  

Grafikai ábra: 

 SZABADKA VÁROS 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 67 tanácsnok 

  

 

 

A képviselő-testület elnöke 
 

Dr. Pásztor Bálint  
  

 

A képviselő-testület 

elnökhelyettese 

 
Nebojša Crnogorac 

  

A képviselő-testület titkára 
 

Dr. Ladóczki Gyula 
  

 

A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására állandó vagy időszaki 

munkatestületeket alakít. A munkatestületek véleményezik a képviselő-testület által meghozandó 

előírások és rendeletek javaslatát, valamint az alapszabályban előírt egyéb feladatokat látnak el. 

mailto:sgpredsednik@subotica.rs
mailto:sgzampredsednik@subotica.rs
mailto:sgsekretar@subotica.rs
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A képviselő-testület állandó munkatestületei 

 

1. Költségvetési és Pénzügyi Tanács 

SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

  
 

 
Állandó munkatestületek  

 
 Időleges munkatestületek  

  

 

 
Költségvetési és Pénzügyi Tanács  

 
Nemzetiségi Viszonyok Tanácsa 

  
 

 Városrendezési, Lakásügyi, Közszolgáltatási és 

Környezetvédelmi Tanács 

 

 
Foglalkoztatási Tanács 

  
 

 Társadalmi Tevékenységek Fejlesztésével 

Megbízott Tanács 

 

Utcanév Bizottság 
  

 

 
Mezőgazdasági Tanács  

 
Emlékműbizottság 

  

 

 
Falufejlesztési Tanács 

 

 Címeket és Elismeréseket Adományozó 

Bizottság   

 

 A Gazdaság, Kisipar, és Magánvállalkozások 

Fejlesztésével Megbízott Tanács 

 
Tervbizottság 

 
   

 
Városfejlesztési Tanács  Telekügyi Bizottság 

  

  

 Az Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és a 

Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel 

Kísérő Bizottság 

 
 

Üzlethelyiség Bizottság 
  
 

 
A Gazdaság, Kisipar, és Magánvállalkozások 

Fejlesztésével Megbízott Tanács 
 

 
Lakásügyi Bizottság 

 

 
  

Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi 

Bizottság 
 

A Mezőgazdasági Földterületek Védelmének, 

Rendezésének és Használatának Éves 

Programját Kidolgozó Bizottság  

 
  

Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság  

Az Állami Tulajdonú Földterületek 

Bérbeadására Irányuló Nyilvános Árverést 

Lebonyolító Bizottság  

 
  

Felterjesztési és Panaszügyi Bizottság  Szenvedélybetegségek Elleni Bizottság 

 
 

  

  

Szabadka Város Választási Bizottsága 

 

 

 

 
Esélyegyenlőségi tanács 

 

http://www.subotica.co.yu/hu/municipality/municipal_bodies/committees/body01.htm
http://www.subotica.co.yu/hu/municipality/municipal_bodies/committees/body01.htm
http://www.subotica.co.yu/hu/municipality/municipal_bodies/committees/body01.htm
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Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: megvitatja a városi költségvetés javaslatát, a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó 

rendeletek javaslatát, valamint a költségvetési bevételekkel való rendelkezésről és kiadásokról 

szóló rendeletek javaslatát, melyeket a képviselő-testület hoz meg. 
 

2. Városrendezési, Lakásügyi, Közszolgáltatási és Környezetvédelmi Tanács 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: rendeletek, egyéb általános rendelkezések javaslatát, valamint egyéb kérdéseket vitat 

meg a városrendezés, a lakásügyi és közszolgáltatási tevékenységek, a telekrendezés és 

telekhasználat, az üzlethelyiségek és a környezetvédelem területén.  
 

3. Társadalmi Tevékenységek Fejlesztésével Megbízott Tanács 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: rendeletek, más általános rendelkezések javaslatát és egyéb kérdéseket vitat meg a 

közoktatás, művelődés, testnevelés, szociális ellátás, egészségügy, tájékoztatás és társadalmi 

gyermekgondozás terén.  
 

4. Mezőgazdasági Tanács 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: rendeletek és más általános rendelkezések javaslatát valamint egyéb kérdéseket vitat 

meg a mezőgazdaság, állattenyésztés, állategészségügy, vízgazdálkodás, földterületek hasznosítása 

és fejlesztése, vadgazdaság terén és egyéb területeken.  
 

5. Falufejlesztési Tanács 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: megvitatja a falusi élet és a falufejlesztés szempontjából jelentős kérdéseket, mint: a 

közszolgáltatási, gazdasági, szociális, egészségügyi, közoktatási és egyéb tevékenységek szervezése 

és fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelés szervezése és a falusi életkörülmények javítása. 
 

6. A Gazdaság, Kisipar, és Magánvállalkozások Fejlesztésével Megbízott Tanács 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: megvitatja a gazdaság, kisipar és magánvállalkozások szervezésében és fejlesztésében 

szerepet játszó rendeletek javaslatát, a foglalkoztatással kapcsolatos problémákat, a káderkérdést és 

az üzlethelyiségek biztosítását, valamint egyéb kérdéseket.  
 

7. Városfejlesztési Tanács 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: megvitatja a közszolgáltatási, gazdasági, szociális, egészségügyi, közoktatási és egyéb 

tevékenységek szervezésével és fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket, melyek a város életében, 

fejlesztésében és a városi életkörülmények javításában jelentőséggel bírnak.  
 

8. Az Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és a Képviselő-testületi Iratszabályokat 

Figyelemmel Kísérő Bizottság 
Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: megvitatja és elkészíti az alapszabály javaslatát, illetve annak módosítását és 

kiegészítését a képviselő-testület döntése alapján, a képviselő-testületi ügyrend javaslatát és annak 

módosítására és kiegészítésére vonatkozó javaslatokat, megvitatja a községi tanács és más jogosult 

előterjesztők által a képviselő-testület elé terjesztett rendelkezések javaslatát, és elkészíti a 

képviselő-testületi általános rendelkezések egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 

9. Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottság 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: megvitatja a szervek tagjainak és a képviselő-testületet képviselő tagok a törvényben és 

a városi előírásokban meghatározott szervekbe való megválasztására, kinevezésére és delegálására 

tett javaslatokat. A bizottság a szerb népet képviselő tagokat jelöl a Nemzetiségi Viszonyo9k 

Tanácsába. A bizottság dönt a képviselő-testületi üléseken való részvétel iránt benyújtott kérvények 

ügyében. A bizottság első fokon dönt a képviselő-testület által választott vagy kinevezett személyek 

munkából eredő jogairól és kötelességeiről, a képviselő-testületnek javaslatot tesz és véleményezi 

http://www.subotica.co.yu/hu/municipality/municipal_bodies/committees/body01.htm
http://www.subotica.co.yu/hu/municipality/municipal_bodies/committees/body01.htm
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az adott személyek kinevezésével, megválasztásával és felmentésével kapcsolatos eljárás 

lebonyolításához szükséges feltételek meglétét. Előterjeszti a tanácsnokok költségeinek 

megtérítésével és bérezésével kapcsolatos kérdésekre, valamint a tanácsnokokat, a képviselő-

testületi szervekbe választott és kinevezett személyeket, illetve az adott szervek munkájában részt 

vállaló személyeket megillető díjazásra vonatkozó okirat-javaslatokat  
 

10. Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: megvitatja a tanácsnokok mandátumával és mentelmi jogával kapcsolatos kérdéseket, 

olyan rendelkezéseket készít elő, amelyek szabályozzák a tanácsnokok jogainak és 

kötelezettségeinek érvényesítésével kapcsolatos kérdéseket, megvitatja egyes tanácsnokok 

mandátuma megszűnésének okait, záróhatározatot hoz a tanácsnok havi tiszteletdíjának 

csökkentéséről, a alapszabályban és a jelen ügyrendben megállapított egyéb teendőket lát el.  
 

11. Felterjesztési és Panaszügyi Bizottság 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: megvitatja a képviselő-testülethez intézett felterjesztéseket és panaszokat, a képviselő-

testületnek és az illetékes szerveknek javaslatot tesz az ezekben foglalt kérdések megoldását 

szolgáló intézkedések foganatosítására, majd erről tájékoztatja a felterjesztőt illetve panasztevőt. A 

bizottság a felterjesztésekkel és panaszokkal kapcsolatos meglátásairól évente legalább egyszer 

jelentést tesz a képviselő-testületnek.  
 

12. Szabadka Város Választási Bizottsága 

Szabadka Város Választási Bizottságának állandó összetételét az elnök és legalább hat tag 

képezi, kiket a képviselő-testület nevez ki a képviselő-testület képviselőcsoportjainak 

javaslatára, a tanácsnokok számával arányosan, a kibővített összetételbe pedig – a 

jelöltlisták egy-egy felhatalmazott képviselőit is, kiket a választandó tanácsnokjelöltek 

legalább két harmada javasolt. A nemzeti kisebbségek politikai pártjainak és 

pártkoalícióinak, melyek a választandó tanácsnokjelöltek legalább egy harmadát jelölik, 

joguk van képviselőre a választási bizottság kibővített összetételében. 

A választási bizottságnak van titkára, kit az önkormányzat képviselő-testülete nevez ki. A 

titkár részt vesz a bizottság munkájában, szavazati jog nélkül. 

A választási bizottság elnökének, az állandó és kibővített összetétel tagjainak és titkárának 

vannak helyetteseik. 

A választási bizottság elnökévé, elnökhelyettesévé, titkárává és helyettes titkárává olyan 

személy nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik a jogtudományok terén, amit 

legalább 240 kreditpontot érő BA vagy Bsc alapképzésen, MA vagy MSc mesterképzésen 

vagy szakirányú szakképesítésen szerzett, illetve legalább négyéves egyetemi képzésen 

szerzett szakmai vagy szakosított képesítéssel. 

Szabadka Város Választási Bizottsága: 

1. gondoskodik a Szabadka város tanácsnokai és a helyi közösségek tanácstagjai 

megválasztására tartott választások lebonyolításának törvényességéről, 

2. kijelöli a szavazóhelyeket, különösen ügyelve a választóknak az egyes szavazóhelyek közötti 

egyenletes elosztására és hogy a szavazóhelyek a választók számára elérhetők legyenek  

3. kijelöli a szavazatszedő bizottságokat és kinevezi azok tagjait  

4. utasításokkal látja el a szavazatszedő bizottságokat a választási eljárás lebonyolítása 

tekintetében, 

5. előírja a formanyomtatványokat és megszervezi a választás műszaki előkészületeit, 

6. megállapítja, hogy a tanácsnokok jelölőlistáját a képviselőválasztási előírásokkal összhangban 

állították-e össze és nyújtották-e be, 

7. kihirdeti a jelölőlistákat 

8. meghatározza a szavazólapok külalakját, formáját és számát az egyes szavazóhelyekre, és 

jegyzőkönyvileg átadja őket a szavazatszedő bizottságoknak, 

9. megállapítja és közzéteszi a tanácsnokok megválasztásának eredményét, 

10. jelentést tesz a képviselő-testületnek a képviselőválasztások lebonyolításáról,  
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11. közvetlenül az önkormányzati választások befejezését követően a választások lebonyolítására 

és eredményére vonatkozó adatokat megküldi az önkormányzati ügyekben illetékes 

minisztériumhoz és a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági hivatalnak, 

12. az önkormányzati választásokra vonatkozó előírások és a képviselő-testület döntése alapján 

egyéb teendőket végez.  
 

13. Tájékoztatási Bizottság 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: 

1) figyelemmel kíséri és megvitatja a képviselő-testület által alapított és általa résztámogatásban 

részesített tömegtájékoztatási eszközök programorientációjának és szerkesztéspolitikájának az 

alapító okiratokkal való összehangoltságát és a tájékoztatás tárgyilagosságát;  

2) intézkedéseket javasol a tájékoztatás tárgyilagosabbá tétele érdekében. 
 

14. Esélyegyenlőségi Tanács 

Összetétel: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: 

1) figyelemmel kíséri a nemek egyenlő jogérvényesítését a társadalmi élet minden területén, az e 

területen érvényes nemzetközi standardok alkalmazását és az Alkotmánnyal szavatolt jogok 

érvényesítését;  

2) megvitatja azokat a kérdéseket, melyek az esélyegyenlőségi politika érvényesítésére 

vonatkoznak, illetve a nemek egyenjogú részvételére azon döntések tervezésében, 

meghozatalában és végrehajtásában, melyek kihatnak a nők és férfiak helyzetére;  

3) gondoskodik azoknak az intézkedéseknek a megtervezéséről, megszervezéséről és 

foganatosításáról, melyek a családi erőszak megakadályozásának fontosságát tudatosítják a 

közvéleményben; 

4) gondoskodik a nemek egyenlő részvételi arányáról a közszolgálatok irányító és felügyelő 

szerveinek kinevezésekor;  

5) a fejlesztési tervek és egyéb okiratok meghozatala során megvitatja a nemek egyenjogúságát 

és az esélyegyenlőség érvényesítését szolgáló intézkedéseket és tevékenységeket. 

 

A képviselő-testület időleges munkatestületei 
 

A képviselő-testület időleges munkatestületeit a képviselő-testület rendelkezései útján alakítja, 

bizonyos feladatok ellátására és a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására.  

Az időleges munkatestület megalakítására vonatkozó okirat szabályozza az időleges munkatestület 

tevékenységi körét és összetételét, megalakításának módját és az időt amelyre alakítják. 
 

1. Nemzetiségi Viszonyok Tanácsa 

Összetétele: A tanács elnökből, elnökhelyettesből és nyolc tagból áll, és a szerb nép és a nemzeti 

kisebbségek tagjainak képviselői alkotják, kiket a képviselő-testület tanácsnokai közül választanak 

meg, a következő arányban: 

- a szerb nép tagjainak két képviselőjük van 

- a magyar nemzeti kisebbség tagjainak négy képviselőjük van 

- a horvát nemzeti kisebbség tagjainak egy képviselőjük van 

- a bunyevác nemzeti kisebbség tagjainak egy képviselőjük van 

- a montenegrói nemzeti kisebbség tagjainak egy képviselőjük van 

- a roma nemzeti kisebbség tagjainak egy képviselőjük van. 

Az elnök és az elnökhelyettes nem lehet egyazon nemzeti kisebbség tagja. 

Hatásköre: A Tanács a törvényekkel, Szabadka Város alapszabályával és a Nemzetiségi viszonyok 

tanácsának hatásköréről, összetételéről, tagjainak megválasztásáról és működéséről rendelettel 

(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 31/10 száma) összhangban megvitatja a nemzeti 

egyenjogúság érvényesülésével, védelmével és fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket.  
 

2. Foglalkoztatási Tanács 

Összetétele: elnök és hat tag. 
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Hatásköre: a tanács feladata figyelemmel kísérni a foglalkoztatási ügyeket, ajánlásokat és 

véleményeket adni a város illetékes szerveinek, szervezeteinek, szolgálatainak és bizottságainak a 

tervek meghozatalával, a közmunkák megszervezésével és a közmunkában alkalmazottak 

foglalkoztatásával, a továbbképzésekkel és egyéb, a munkanélküliek foglalkoztatásában 

jelentőséggel bíró egyéb kérdésekkel kapcsolatban. 
 

3. Utcanév Bizottság 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: javaslatokat terjeszt elő az utcák, terek, városnegyedek, falurészek és a települések más 

részeinek nevét illetően Szabadka Város területén, amiről a Képviselő-testület hoz döntést az 

Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium előzetes jóváhagyásával. 
 

4. Emlékműbizottság 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: megvitatja az emlékművek állításával és karbantartásával kapcsolatos javaslatokat 

Szabadka város területére vonatkozóan, és azokról záró határozatokat hoz. 
 

5. Címeket és Elismeréseket Adományozó Bizottság  

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és öt tag. 

Hatásköre: folyamatosan figyelemmel kíséri a tudomány, gazdaság, vállalkozások, művelődés, 

művészet, egészségügyi és szociális ellátás, környezetvédelem, sport és testnevelés terén folytatott 

aktivitásokat; április végéig pályázatot hirdet a DÍSZPOLGÁRI CÍMRE és a PRO URBE díjra 

való jelölések begyűjtésére; a begyűjtött információk értékelését követően a Bizottság indoklással 

ellátott javaslatot terjeszt fel a címekre és elismerésekre jelölt személyekről; a jelöléseket a 

képviselő-testület elnökéhez kell benyújtani legkésőbb folyó év május 31-éig; február végéig 

pályázatot kel hirdetni a Dr. Bodrogvári Ferenc-díj adományozására vonatkozó jelölések 

begyűjtésére; az indoklással ellátott jelöltlistát képviselő-testület elnökéhez kell benyújtani 

legkésőbb folyó év április 15-éig.  
 

6. Tervbizottság 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és három tag. 

Hatásköre: feladata a Város tervdokumentumainak szakellenőrzése és véleményezése. 
 

7. Telekügyi Bizottság 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és három tag. 

Hatásköre: lebonyolítja az árverési illetve az ajánlat-begyűjtési eljárást a köztulajdonban lévő 

építési telkek elidegenítésére illetve bérbeadására, a tervezésről és építésről szóló törvénnyel (az 

SZK Hivatalos Közlönyének 72/09, 81/09-jav., 64/10-AB, 24/11, 121/12, 42/13-AB, 50/13-AB, 

98/13-AB, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 és 37/19-más törv. száma) és az építési telkek 

beszerzéséről értékesítéséről és bérbeadásáról, valamint az építési telkek feletti bérleti jog 

tulajdonjoggá minősítéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapja 14/15 és 53/16) 

összhangban 
 

8. Üzlethelyiség Bizottság 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és három tag. 

Az Üzlethelyiség bizottság hatáskörei: 

- javaslatot terjeszt a polgármester elé a bérelt üzlethelyiség felújításának jóváhagyását illetően, 

megfelelő képzettségű jogosult bírósági szakértő, illetve jogosult szervezet becslésével 

összhangban; 
- javaslatot terjeszt a polgármester elé, hogy a megfelelő képzettségű jogosult bírósági szakértő, 

illetve jogosult szervezet becslésével összhangban hozzon döntést a havi bérleti díj legfeljebb 

50%-os csökkentéséről, abban az esetben, ha a bérlő a bérbeadó egyetértésével önerőből végez 

felújítást a bérelt üzlethelyiségen; 
- javaslatot terjeszt a városi tanács elé, hogy a megfelelő képzettségű jogosult bírósági szakértő, 

illetve jogosult szervezet becslésével összhangban hozza meg a havi bérleti díj 50%-ot 

meghaladó csökkentéséről szóló okiratot, abban az esetben, ha a bérlő a bérbeadó 

egyetértésével önerőből végez felújítást a bérelt üzlethelyiségen; 
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- javaslatot terjeszt a polgármester elé a bérlő bérletfizetési kötelezettség alóli felmentését 

illetően, a bérelt ingatlan felújításán folyó munkálatok idejére, de legfeljebb hat hónapig; 
- javaslatot terjeszt a polgármester elé a bérleti szerződés meghosszabbítására, illetve az 

üzlethelységek közvetlen megegyezéssel történő bérbeadására vonatkozó okiratok 

meghozatalát illetően; 
- javaslatot terjeszt a polgármester elé az üzlethelyiség-bérleti szerződés megszűnéséről szóló 

megállapodás megkötésére; 
- javaslatot terjeszt a polgármester elé a bérleti szerződés felbontására vonatkozó okirat 

meghozatalát illetően; 
- javaslatot terjeszt a polgármester elé az üzlethelyiség bérleti szerződése felbontásának 

hatályon kívül helyezését illetően, ha a bérlő a bérleti szerződés felbontásáról szóló okirat 

kézhezvételét követő tizenöt napon belül teljes összegben kifizeti a bérleti díj és 

rezsiköltségek címén keletkezett adósságát a késedelmi kamatokkal együtt, és kérelmezi a 

szerződés felbontásának hatályon kívül helyezését; 
- javaslatot terjeszt a polgármester elé a bérleti szerződés felmondására vonatkozó okirat 

meghozatalát illetően; 
- javaslatot terjeszt a polgármester elé arra vonatkozóan, hogy a bérlő kérésére hozzon 

határozatot a bérlet csökkentéséről a rendelet 44. szakaszában foglalt esetben; 
- lebonyolítja az üzlethelyiségek bérbeadásával kapcsolatos eljárást; 
- javaslatot terjeszt a polgármester elé az üzlethelyiségek bérbeadásának módjáról szóló döntés 

meghozatalát illetően; 
- javaslatot terjeszt a polgármester elé az üzlethelyiség nyilvános árverés, illetve írásbeli 

ajánlatok begyűjtése útján történő bérbeadására vonatkozó okirat meghozatalát illetően; 
- javaslatot terjeszt a polgármester elé az üzlethelyiség nyilvános árverés, illetve írásbeli 

ajánlatok begyűjtése útján történő bérbeadásának hatályon kívül helyezéséről, ha a bérleti 

szerződést az előírt határidőn belül nem kötötték meg; 
- javaslatot terjeszt a polgármester elé az üzlethelységek közvetlen megegyezéssel történő 

bérbeadására vonatkozó okiratok meghozatalát illetően; 
- a polgármester utasítására egyéb teendőket is ellát az üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló 

rendelet végrehajtásával kapcsolatban (Szabadka Város Hivatalos Lapja 14/18). 
 

9. Szabadka Város Lakásügyi Bizottsága 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és három tag. 

Hatásköre: pályázatot hirdet a lakások bérbeadására a lakhatásról szóló rendeletben (Szabadka 

Község Hivatalos Lapjának 38/01 és 33/07 száma) és (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 33/08 

száma) foglalt rendeltetések szerint, a képviselő-testületnek a lakások bérbeadására, a lakáshitelek 

odaítélésére és az önkormányzati lakásokban elhelyezett személyek lakhatási feltételei javítására 

vonatkozó éves programjával összhangban. 
 

10. A Mezőgazdasági Földterületek Védelmének, Rendezésének és Használatának Éves 

Programját Kidolgozó Bizottság 
Összetétele: elnök és nyolc tag. 

Hatásköre: A bizottság feladata kidolgozni a mezőgazdasági földterületek védelmének, 

rendezésének és használatának éves tervjavaslatát, amely meghatározza a 2009., 2010., 2011. és 

2012. évben elvégzendő munkálatok fajtáját és mértékét, a munkálatok elvégzésének ütemét és a 

beruházandó eszközöket, és külön meghatározza az állami földterületekkel kapcsolatos adatokat a 

földtörvény 14 szakaszának 7 bekezdésével (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/06 száma) 

összhangban, valamint hogy véleményezést kérjen a földtörvény 14. szakaszának 5. bekezdésébe 

foglalt bizottságtól. 
 

11. Az Állami Tulajdonú Földterületek Bérbeadására Irányuló Nyilvános Árverést Lebonyolító 

Bizottság 

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és hét tag. 

Hatásköre: A bizottság begyűjti az árverési jelentkezéseket, lebonyolítja az árverést, 

jegyzőkönyvet vezet és javaslatot terjeszt a polgármester elé az állami tulajdonú földek 

bérbeadását illetően. 
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12. Szenvedélybetegségek elleni bizottság  

Összetétele: elnök, elnökhelyettes és három tag. 

Hatásköre: feltérképezni a szenvedélybetegségek – kábítószer-fogyasztás, alkoholizmus, 

fiatalkorúak dohányzása – területén tapasztalható helyzetet, és meghozni a megelőző intézkedések 

tervét. 
 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET VEZETŐ TISZTSÉGEINEK LEÍRÁSA 

 
A képviselő-testületnek van elnöke. 

A képviselő-testület elnöke megszervezi a képviselő-testület munkáját, összehívja a képviselő-

testület üléseit és azokon elnököl, együttműködik a polgármesterrel és a városi tanáccsal, gondoskodik 

a munka nyilvánosságáról, aláírja a képviselő-testület által meghozott rendelkezéseket, továbbá egyéb, 

törvénnyel, az alapszabállyal és a képviselő-testület ügyrendjével előírt teendőket lát el.  

A képviselő-testület elnöke Dr. Pásztor Bálint. 

Kapcsolattartó telefon: 626-969 
 

A képviselő-testület elnökének van helyettese. 

A képviselő-testület elnökhelyettese az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén 

helyettesíti őt. 

A képviselő-testület elnökhelyettese Nebojša Crnogorac. 

Kapcsolattartó telefon: 626-969 
 

A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

- neve:      Szabadka Város Képviselő-testülete 

- székhelye:     Szabadka, Szabadság tér 1. 

- törzsszáma:     08070695 

- adóazonosító száma:    100444843 

- Az elektronikus beadványok fogadására szolgáló e-mail címek: 

sgpredsednik@subotica.rs 

sgzampredsednik@subotica.rs  

sgsekretar@subotica.rs 

 

Vezető tisztségviselők: 

- Dr. Pásztor Bálint, Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke, 626-969 

- Nebojša Crnogorac, Szabadka Város Képviselő-testületének elnökhelyettese, 626-969 

- Dr. Ladóczki Gyula, Szabadka Város Képviselő-testületének titkára, 626-969 

 

Szabadka Város Képviselő-testületének munkaideje: munkanapokon 7:00 - 15:00 óra. 

 

Az újságírókkal és a sajtóorgánumokkal való kapcsolattartásra a képviselő-testület titkára 

jogosult, 626-969. 

 

A képviselő-testület elnöke nem jelölt ki külön személyt, aki jogosult lenne a közérdekű 

adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos kérelmek ügyében eljárni, ami a közérdekű adatokhoz való 

szabad hozzáférésről szóló törvény 38. szakaszának 3. bekezdése értelmében (az SZK Hivatalos 

Közlöny4ének 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 és 105/21 száma) azt jelenti, hogy e kérelmek ügyében 

Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke az illetékes.  

 

Az épület nincs teljesen akadálymentesítve, de kísérővel megoldható a hozzáférés. A 

mozgássérültek a hivatali bejáraton keresztül, személyi felvonóval juthatnak el az első emeltre, ahol a 

képviselő-testület elnökének kabinetje található, és a díszterem, ahol a képviselő-testület üléseit tartja. 

 

A képviselő-testület munkájának nyilvánosságát az alábbi okiratok szabályozzák: 

- Szabadka Város alapszabályának 10. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-

egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) 

mailto:sgpredsednik@subotica.rs
mailto:sgzampredsednik@subotica.rs
mailto:sgsekretar@subotica.rs
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- Szabadka Város Képviselő-testülete ügyrendjének 137-139. szakasza (Szabadka Város 

Hivatalos Lapjának 21/19 száma – egységes szerkezetű szöveg, 20/21-jav. És 22/21) 

- A Szabadka Város szervei által hozott okiratok közzétételéről szóló rendelet (Szabadka 

Község Hivatalos Lapjának 29/08 száma) 

 

A képviselő-testület ülései nyilvánosak, azokról hang- és képanyag készíthető.  

A képviselő-testület dönthet úgy, hogy biztonsági vagy egyéb, a törvénnyel vagy az 

alapszabállyal előírt okokból az ülés ne legyen nyilvános. 

A képviselő-testület dönthet úgy, hogy rövid jelentést tesz a zárt ülésről és az azon meghozott 

rendeletekről és egyéb okiratokról. 

A polgárok a jelen ügyrend rendelkezéseivel összhangban részt vehetnek a képviselő-testület 

ülésein.  

A tájékoztatási eszközök képviselői jelen lehetnek a képviselő-testület és a munkatestületek 

ülésein, hogy a nyilvánosságot tájékoztassák azok munkájáról. 

A képviselő-testület működésének nyilvánossága az ülések elektronikus média révén való 

közvetítésével is biztosított. 

 

Szabadka Város Hivatalos Lapjában közzé kell tenni: 

- az alapszabályt és Szabadka Város Képviselő-testülete által meghozott minden rendeletet 

és egyéb általános okiratot, 

- a Szabadka Város Képviselő-testülete által meghozott egyedi okiratokat, ha abban 

előírták, hogy az megjelenjen Szabadka Város Hivatalos Lapjában, 

- a városi szervek állandó és időszaki munkatestületei által hozott okiratokat, ha a 

munkatestület okiratában előírták, hogy az megjelenjen a hivatalos lapban, 

- a hivatalos lapban közzétett rendeletek és egyéb okiratok helyreigazításait, 

- egyéb olyan okiratokat, melyekre a törvény vagy önkormányzati előírás azt előírja. 

 

A Város szerveinek hirdetőtábláján közzé kell tenni: 

- a Város szervei állandó és időszaki munkatestületeinek okiratait, ha a munkatestület 

okirata előírja, hogy az okiratot közzé kell tenni a hirdetőtáblán, 

- a hirdetőtáblán közzétett okiratok helyreigazításait, 

- egyéb okiratokat, melyekre azt a törvény vagy önkormányzati előírás előírja. 
 

A Szabadka Város Képviselő-testület munkájának nyilvánosságát, a nyilvánosság kizárását 

vagy korlátozását szabályozó okiratok hiteles tolmácsolásáról, szakmai véleményezéséről és jogi 

megítéléséről nincsenek adatok. 
 

A LEGGYAKRABBAN IGÉNYELT KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK JEGYZÉKE 
 

Közérdekű információk igényelhetők: 

- a közérdekű információk hozzáférése iránti igénylés benyújtásával, a közérdekű 

információk szabad hozzáféréséről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 120/04, 

54/07, 104/09 és 36/10, 105/21 száma) összhangban és 

- a tanácsnokok részéről tanácsnoki kérdések feltevése révén, Szabadka Város Képviselő-

testülete ügyrendjével (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 21/19 száma – egységes 

szerkezetű szöveg, 20/21-jav. és 22/21) összhangban. 
 

Az elmúlt időszakban (a 2017. évben) az újságírók és a polgárok különféle tájékoztatást kértek 

a képviselő-testületi bizottságok (pl. az Utcanév Bizottság, az Igazgatók Megválasztását Lebonyolító 

Bizottság) munkájával kapcsolatban, de közülük nem emelhető ki egyetlen olyan közérdekű kérdés 

sem, amit a leggyakrabban tettek fel. 

A tanácsnoknak jogában áll kérdést föltenni és tájékoztatást kérni az önkormányzat ügyeit 

illetően a képviselő-testület elnökétől, elnökhelyettesétől, és titkárától, a tanácsoktól, illetve 

bizottságoktól, a polgármestertől és az alpolgármestertől, a városi tanácstól és a közigazgatási hivatal 

vezetőjétől, és a Szabadka Város által alapított intézményektől, vállalatoktól és alapítványoktól.  
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A tanácsnoki kérdés írásban tehető fel a képviselő-testületi ülés végén, vagy a képviselő-

testület két ülése között. Ha a tanácsnoki kérdést öt munkanappal az ülés kitűzött időpontja előtt 

kézbesítették, azt a következő ülésen válaszolják meg annak a tanácsnoknak, aki azt feltette. 

Ezzel kapcsolatban több újságíró is hozzáférést kért a teljes tanácsnoki kérdésekhez és az 

azokra adott válaszokhoz, mint közérdekű információhoz.  
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁSKÖREI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGKÖREI 
 

A képviselő-testület, a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye 

129/07, 83/14-más törv., 101/16-más törv. és 47/18 száma) és Szabadka Város alapszabályával 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) összhangban: 

1) meghozza a Város alapszabályát és a képviselő-testület ügyrendjét, 

2) meghozza a Város költségvetését és zárszámadását, 

3) megszabja a Város forrásbevételeinek mértékét, valamint a helyi illetékek és díjak 

megállapításának módját és mércéit 

4) meghozza a Város és egyes tevékenységek fejlesztési tervét, 

5) meghozza a Város területi és településrendezési tervét, és a telekrendezési programokat, 

6) előírásokat és más általános rendelkezéseket hoz, 

7) megválasztja és felmenti a helyi ombudsmant, 

8) Városi népszavazást, vagy a Város területének egy részére kiterjedő népszavazást ír ki, 

nyilatkozik a polgári kezdeményezésben foglalt javaslatokról és megerősíti a helyi 

járulékról szóló rendelet javaslatát,   

9) az alapszabályban meghatározott szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és 

szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok munkája felett, 

10) kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalat, intézmény, szervezet és szolgálat 

igazgató- és felügyelő bizottságát, illetve igazgatóját, és a törvénnyel összhangban 

jóváhagyja alapszabályukat, 

11) megválasztja és felmenti a képviselő-testület elnökét és elnökhelyettesét,  

12) kinevezi és felmenti a képviselő-testület titkárát, 

13) megválasztja és felmenti Szabadka város polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), és 

a polgármester javaslatára megválasztja az alpolgármestert és a városi tanács tagjait, 

14) a törvénnyel összhangban megszabja a Várost megillető illetékeket és más helyi bevételeket, 

15) megszabja a telekrendezési díjakat, 

16) rendelkezik a Város adósságvállalásáról, a közadósságot szabályozó törvény szerint, 

17) előírja a vendéglátói, kereskedelmi és kisipari üzletek nyitvatartási idejét, 

18) véleményezi a köztársasági, tartományi és körzeti területi tervet, 

19) véleményezi az önkormányzatot érintő kérdéseket szabályozó törvényeket, 

20) engedélyezi a Város nevének, címerének és más jelképének a használatát, 

21) ellátja a törvényben és alapszabályban rögzített egyéb feladatokat. 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYKEZELÉSE HATÁSKÖREI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS 

JOGKÖREI KERETÉBEN 
 

A képviselő-testület ügykezelésének leírása hatáskörei, kötelezettségei és jogkörei keretében: 
 

A képviselő-testület, hatáskörének ellátása során okiratokat hoz meg. 

A képviselő-testület által hozott okiratok fajtáját, a meghozatali eljárást, a módosító 

indítványokat és a rendeletek egységes szerkezetű szövegét Szabadka Város Képviselő-testületének 

ügyrendje (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 21/19 száma – egységes szerkezetű szöveg, 20/21-jav. 

és 22/21) szabályozza. 
 

1. A képviselő-testület által hozott okiratok 
 

A képviselő-testület meghozza az alapszabályt, továbbá rendeleteket, egyéb általános és 

egyedi okiratokat, határozatokat, záró határozatokat és ajánlásokat hoz meg. 

A képviselő-testületi okiratok a képviselő-testület ülését követően kerülnek kidolgozásra, és 

összhangban kell állniuk az ülés jegyzőkönyvének forrásanyagával. 
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A képviselő-testület okiratainak eredeti példányát a képviselő-testület elnöke, 

másodpéldányait pedig a képviselő-testület titkára írja alá. 

A képviselő-testület okiratainak őrzéséről a közigazgatási hivatal gondoskodik. 

A képviselő-testület okiratainak közzétételéről a képviselő-testület titkára gondoskodik.  

A képviselő-testület ad hiteles értelmezést azokhoz az okiratokhoz vagy azok egyes 

rendelkezésihez, melyeket maga hoz meg.  

A képviselő-testület okiratainak összhangban kell állniuk a törvényekkel és az alapszabállyal. 

A képviselő-testület rendeletei és egyéb általános okiratai a Szabadka Város Hivatalos 

Lapjában való közzétételüket követő nyolcadik napon lépnek hatályba, kivéve, ha különösen indokolt 

okból azok ennél korábbi hatályba lépését irányozzák elő.  
 

2. A képviselő-testületi okiratok meghozatalának eljárása 
 

A képviselő-testületi ülésen meghozandó okiratok javaslatait a tanácsnokok és 

képviselőcsoportok, a polgármester, a városi tanács, az alapító okirattal indítványozásra feljogosított 

képviselő-testületi munkatestületek, valamint a polgárok gyűlése terjeszthetnek fel, a képviselő-

testület hatáskörébe tartozó, vagy a képviselő-testület előtt polgári kezdeményezés útján 

indítványozott témakörökben. 

A rendelet, egyéb általános vagy egyedi okirat javaslatát abban a formában kell előterjeszteni, 

amelyben azt meghozzák, és indoklással kell ellátni. 

A rendelet, egyéb általános vagy egyedi okirat javaslatának kötelezően tartalmaznia kell: 

- az előterjesztő megnevezését, 

- a javaslat jogalapját, 

- az indokolást, 

- a végrehajtókat és a végrehajtási határidőt,  

- a végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrását.  

A rendelet, egyéb általános vagy egyedi okirat javaslatát az előterjesztőnek legkésőbb tizenöt 

nappal a képviselő-testület ülése előtt el kell juttatnia a képviselő-testület elnökéhez.  

Ha a javaslatot nem az ügyrend rendelkezéseivel összhangban készítették elő, a képviselő-

testület elnöke az okiratjavaslat kézhezvételétől számított öt napon belül ismerteti az előterjesztővel 

azokat az okokat, melyek miatt a javaslatot nem tűzte a javasolt napirendre, és fölkéri, hogy azt 

hangolja egybe a jelen ügyrend rendelkezéseivel.  

Az okirat javaslatát a képviselő-testület elnöke továbbítja az illetékes tanácsnak, illetve 

bizottságnak, hogy véleményezze annak alkalmasságát a meghozatalra. 

Az okirat előterjesztőjének mindaddig jogában áll visszavonni a rendelet vagy egyéb okirat 

javaslatát, amíg annak megvitatása a képviselő-testület ülésén be nem fejeződik.  
 

3. Módosító indítványok 
 

Az okirat-javaslat egyes részeinek módosítására és kiegészítésére tett javaslatot a képviselő-

testület elnökéhez kell benyújtani, módosító indítvány formájában. 

A módosító indítványt legkésőbb 48 órával a képviselő-testületi ülés kitűzött időpontja előtt, 

írásban, indoklással ellátva kell felterjeszteni, kivéve a munkatestületek és az okirat előterjesztője által 

benyújtott módosító indítványokat  

Módosító indítványt minden jogosult előterjesztő benyújthat. 

A képviselő-testület ülésén, az okirat javaslatának megvitatása során írásbeli módosító 

indítványt csak az okirat-javaslat előterjesztője nyújthat be. 

Az a módosító javaslat, amelyet az okirat előterjesztője nyújtott be, valamint amelyet az 

előterjesztő elfogadott, az okirat-javaslat alkotórészévé válik, és arról a képviselő-testület nem folytat 

vitát és külön nem dönt.  

A képviselő-testület a módosító indítványokról az okirat-javaslat szakaszainak sorrendje 

szerint dönt. 

A benyújtott módosító indítványokról vitát kell nyitni. 

A módosító javaslatról folytatott vitában egyszer részt vehetnek: a módosító indítvány 

előterjesztője, az okirat előterjesztője, a képviselőcsoportok képviselői és az illetékes tanács illetve 

bizottság jelentéstevője. A módosító javaslatokról folytatott vitában a felszólalások ideje 

felszólalónként három percre korlátozódik. 
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Ha az okirat-javaslat ugyanazon szakaszára több módosító indítványt nyújtottak be, akkor 

azokat benyújtásuk sorrendjében vitatják meg és döntenek róluk. 

Ha a módosító javaslatra módosító javaslatot nyújtanak be, akkor először a módosító 

javaslatra benyújtott módosító javaslatra kell szavazni.  
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE SORÁN ALKALMAZOTT ELŐÍRÁSOK 
 

Képviselő-testület munkájában az alábbi előírásokat alkalmazza: 

- A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 127/07, 83/1483/14-más 

törv., 101/16-más törv. és 47/18 sz.) 

- Az államigazgatásról szóló törvény egyes rendelkezései (az SZK Hivatalos Közlönyének 

20/92, 6/93-AB, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99-más törv., 79/05-más törv., 101/05-más 

törv. és 87/11-más törv) 

- Az államigazgatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 79/05, 101/07, 95/10, 

99/14, 30/18-más törv. és 47/18 sz.) 

- A tartományban és az önkormányzatokban dolgozókról szóló törvény (az SZK Hiv. 

Közlönyének 21/16, 113/17, 95/18 és 113/17-más törv., 95/18-más tv., 86/19-más tv., 157/20-

más tv., 114/21) 

- A munkatörvény (az SZK Hiv. Közl.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-AB, 113/17, és 

95/18-hiteles tolmácsolás) 

- Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (SZK Hiv. Közl.18/16, 95/18-hiteles tolm.) 

- Szabadka város alapszabálya (Szabadka Város Hiv. Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 

13/21 és 16/21) 

- Szabadka Város Képviselő-testületének ügyrendje (Szabadka Város Hivatalos Lapja 21/19-

egységes szerkezetű szöveg, 20/21-jav. és 22/21) 

- A Szabadkai Városi Tanácsról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv.Lapj.1/10 és 40/12 száma)  

- Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 18/17 egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 30/17 sz.) 

- Szabadka Város Önkormányzata tisztségviselőinek etikai kódexe (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 37/17 sz.)  
 

AZ ÉRDEKELT SZEMÉLYEKNEK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK, AZ EZZEL 

KAPCSOLATOS ELJÁRÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK 

ÁTTEKINTÉSE 
 

A képviselő-testület nem nyújt szolgáltatásokat természetes és jogi személyeknek.  

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIRTOKÁBAN LÉVŐ INFORMÁCIÓK FAJTÁJÁRA 

VONATKOZÓ ADATOK 

 

1. A képviselő-testület működése során keletkezett vagy azzal kapcsolatos, a képviselő-

testület birtokában lévő információk jegyzéke 

 

A képviselő-testület működése során keletkezett vagy azzal kapcsolatos, a képviselő-testület 

birtokában lévő információk: 

- a képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvek, 

- a képviselő-testület állandó munkatestületeinek üléseiről készült jegyzőkönyvek, 

- a képviselő-testület időleges munkatestületeinek üléseiről készült jegyzőkönyvek, 

- Szabadka Város Hivatalos Lapja, 

- a képviselő-testület üléseiről készült hang- és videó anyag. 
 

2. Információk, melyekhez a képviselő-testület hozzáférést biztosít 
 

Információk, melyekhez a képviselő-testület hozzáférést biztosít:  

- Szabadka Város Hivatalos Lapja, 

- a képviselő-testület üléseiről készült hanganyag. 
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II. SZABADKA VÁROS POLGÁRMESTERE 

 
A SZABADKA VÁROS POLGÁRMESTERÉRE VONATKOZÓ ADATOK 

 
- a szerv neve     Szabadka város polgármestere 

(a továbbiakban: Polgármester) 

 

- székhelye:     Szabadka, Szabadság tér 1. 

- törzsszáma:     08070695 

- adóazonosító száma:    100444843 

 
MEGJEGYZÉS:  

Szabadka város szerveinek nincs külön törzsszáma és adóazonosító száma, hanem 

egy közös törzsszámot és adószámot használnak, amint azt a költségvetési szervek 

jegyzékéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 130/21 száma) előírja. 

 

Az elektronikus beadványok fogadására szolgáló e-mail címek: mayor@subotica.rs    

 

Szabadka Város polgármestere Stevan Bakić. 

Kapcsolattartó telefonok: 024/666-677 024/ 636-130 

Médiaközpont, press@subotica.rs , 024/554-050 

 

A tájékoztatóban megjelentetett, a polgármesterre vonatkozó adatok pontosságáért és 

hiánytalanságáért, a tájékoztató megfelelő kidolgozásáért és közzétételéért, valamint a 

polgármesterre vonatkozó részek rendszeres frissítéséért a polgármester, Stevan Bakić felel. 

A tájékoztatónak a polgármesterre vonatkozó részeiről és azok frissítéséről a: 

1. a polgármesteri kabinet főnöke és 

2. a Polgármesteri Kabinet Szolgálatának vezetője gondoskodik. 

 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

 
Szabadka város polgármestere Stevan Bakić. 

 

Szabadka város alpolgármestere Kern Imre, aki a polgármestert annak távollétében vagy 

akadályoztatása esetén helyettesíti. 

 

Szabadka város polgármesterének tanácsosai: 

1. Bosančić Vesna, a tájékoztatás és a polgármesteri kabinet ügyeinek területére, a 

polgármester II-021-61/2020 számú határozatával lett kinevezve 2020.augusztus 24-én; 

2. Magosi Zsuzsanna, a lakosság érdekérvényesítése és a helyi közösségekkel folytatott 

együttműködés szakterületre, a polgármester II-021-60/20206 számú határozatával lett 

kinevezve 2020. augusztus 24-én; 

3. Zagorka Panić, a gazdasági fejlesztés és nemzetközi kapcsolatok szakterületre – városi 

menedzser, a polgármester II-021-62/2020 számú határozatával lett kinevezve 2020. 

augusztus 24-én. 

4. Marko Marić, a kommunális tevékenységek és közvállalatok szakterületre, a 

polgármester II-021-9/2021 számú határozatával lett kienevezve 2021. február 10-én. 

5. Matin Hajnalka, az oktatás, egészségügy és szociális ellátás szakterületre, a 

polgármester II-021-84/2021 számú határozatával lett kinevezve 2021. október 22-én. 
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SZABADKA VÁROS 

POLGÁRMESTERE 
 

Stevan Bakić 

 

 

Szabadka város alpolgármestere 
 

Kern Imre  
 

 

 

 

Szabadka város 

polgármesterének tanácsosai 

 
Bosančić Vesna,  
tájékoztatás és a 

polgármesteri kabinet ügyei 

  

 
  Magosi Zsuzsanna,  

a lakosság érdekérvényesítése 

és a helyi közösségekkel 

folytatott együttműködés 

 

 

 Zagorka Panić,  

gazdasági fejlesztés és 

nemzetközi kapcsolatok  – 

városi menedzser 

 

     

  Marko Marić,  

Kommunális tevékenységek és 

közvállalatok   

    

  Matin Hajnalka, 

oktatás, egészségügy, 

szociális ellátás 
  

 

 
A VEZETŐ TISZTSÉGEK LEÍRÁSA 
 

Szabadka város alapszabályának (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű 

szöveg, 13/21 és 16/21 száma) rendelkezései értelmében a polgármester képviseli a Várost, és 

eljár a nevében, megoldási módot javasol azokra a kérdésekre, amelyekről a képviselő-testület 

dönt, meghagyásokat ad ki a költségvetés végrehajtására, irányítja és egybehangolja a városi 

közigazgatás működését, meghozza azokat az egyedi rendelkezéseket, amelyekre a törvény, az 

alapszabály vagy képviselő-testületi rendelet felhatalmazza, jóváhagyást ad a Város 

költségvetéséből finanszírozott közvetlen és közvetett költségvetési szerveknek a foglalkoztatottak 

számára és összetételére vonatkozó okirataira, valamint a költségvetési szervek alkalmazottainak 

és munkatervének vagy a munkaterv egy részének megvalósításra alkalmazott más személyeknek 

a számát és összetételét szabályozó okiratokra és az alapszabályban és a Város egyéb okirataiban 

foglalt más teendőket is ellát. 

A polgármester felelősséggel tartozik a városi tanács működésének törvényességéért, és 

köteles felfüggeszteni a városi tanács azon rendeletének végrehajtását, amelyről úgy véli, hogy 

nincs összhangban a törvénnyel. 

A polgármester eljárást indíthat a Szerb Köztársaság vagy a tartomány törvényei és egyéb 

általános okirata alkotmányosságának vagy törvényességének kivizsgálására, melyek megsértik az 

önkormányzásra való jogot. 



TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS SZERVEINEK MŰKÖDÉSÉRŐL  

- SZABADKA VÁROS POLGÁRMESTERE - 

Utoljára frissítve: 2022. január 31. 18 

A polgármester keresettel élhet az alkotmánybíróságnál, ha állami vagy önkormányzati szerv 

egyedi döntése vagy cselekménye akadályozza az önkormányzatot hatáskörének gyakorlásában. 

A polgármester meghagyásokat, utasításokat, határozatokat és záró határozatokat hoz, 

melyeknek összhangban kell állniuk a törvényekkel, az alapszabályzattal és Szabadka Város 

Képviselő-testületének okirataival. 

Hadiállapot esetén a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó rendelkezéseket a polgármester 

hozza meg, azzal a megszorítással, hogy rendeleteit megerősítésre köteles a képviselő-testület elé 

terjeszteni, amint az képes lesz összeülni. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény szerint a polgármester felel azért, hogy az 

önkormányzat működésének törvényessége felett felügyeletet gyakorló köztársasági, illetve 

tartományi hivatalok a kért adatokat, illetve iratokat időben megkapják. 
 

A polgármesternek van helyettese (alpolgármester), ki őt távollétében vagy akadályoztatása 

esetén helyettesíti. 
 

A POLGÁRMESTER MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGÁRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 
 

- a szerv neve     Szabadka város polgármestere 

(a továbbiakban: Polgármester) 

- székhelye:     Szabadka, Szabadság tér 1. 

- törzsszáma:     08070695 

- adóazonosító száma:    100444843 

- az elektronikus beadványok fogadására szolgáló e-mail címek: mayor@subotica.rs  

    

- Kapcsolattartó telefonok: 024/666-677 024/ 636-130 

- Médiaközpont, press@subotica.rs  024/554-050 
 

A polgármesteri kabinet munkaideje: 7,00 - 15,00 óra. 
 

Szabadka város polgármestere a 2021. augusztus 2-án kelt II-021-54/2021 számú 

határozatával Tatjana Tomićot jelölte ki arra, hogy a közérdekű információkhoz való szabad 

hozzáférésre vonatkozó kérelmek ügyében eljáron. 

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó, Szabadka város 

polgármesteréhez intézett kérelmek ügyében eljáró személy: 

1) átveszi a kérelmeket, értesíti a kérelmezőt az információk meglétéről és betekintést biztosít 

a kért információt tartalmazó iratba, illetve megfelelő módon továbbítja az információt, vagy elutasítja 

kérést, megfelelő segítséget nyújt a kérelmezők törvényes jogainak érvényesítéséhez  

2) intézkedik az adathordozók kezelésének fejlesztését illetően, gondoskodik azok 

fenntartásáéról, őrzéséről és biztosításáról. 
 

A szervek működésének követésére szolgáló azonosítók kinézete és a hozzájutás módja – nem 

alkalmazható. 
 

Szabadka város polgármestere 2017. december 6-án döntést hozott Szabadka város 

költségvetési ellenőrzéséről (Szabadka Város Hivatalos Lapja 34/17) amellyel megalakította Szabadka 

város költségvetési felügyeletét. A költségvetési felügyelők hivatali minőségüket szolgálati 

igazolvánnyal igazolják. A szolgálati igazolvány elülső oldalán a költségvetési felügyelő neve, 

személyi azonosító száma, 3x3,5 cm-es fényképe és az igazolvány száma látható. A hátoldalán a 

felügyelő azon jogosultsága olvasható, hogy ellenőrizze a törvények betartását az anyagi-pénzügyi 

gazdálkodás terén, és a költségvetési szervek, szervezetek, vállaltok, jogi személyek és más 

jogalanyok eszközeinek célszerű és törvényes felhasználását, az igazolványt Szabadka város 

polgármestere írja alá és hitelesíti, a hely és dátum megjelölésével. 

Az épület nincs teljesen akadálymentesítve, de kísérővel megoldható a hozzáférés. A 

mozgássérültek a hivatali bejáraton keresztül, személyi felvonóval juthatnak el az első emeltre, ahol a 

polgármester kabinetje található. 

 

A polgármester egyszemélyi vezető, így nem tart üléseket. 

mailto:mayor@subotica.rs
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A polgármester munkájának nyilvánosságát az alábbi okiratok szabályozzák: 

- Szabadka város alapszabályának 10. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-

egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21) 

- A Szabadka város szervei által hozott okiratok közzétételéről szóló rendelet (Szabadka 

Község Hivatalos Lapjának 29/08 száma). 
 

Szabadka Város Hivatalos Lapjában közzé kell tenni: 

- a polgármester által meghozott valamennyi általános okiratot,  

- a polgármester által meghozott egyedi okiratokat, ha abban előírták, hogy az megjelenjen a 

hivatalos lapban 

- a polgármester munkatestületei által hozott okiratokat, ha a munkatestület okiratában előírták, 

hogy az megjelenjen a hivatalos lapban, 

- a hivatalos lapban közzétett rendeletek és egyéb okiratok helyreigazításait, 

- a polgármester egyéb olyan okiratait, melyekre a törvény vagy önkormányzati előírás azt 

előírja. 
 

A Város szerveinek hirdetőtábláján közzé kell tenni: 

- a polgármester által meghozott egyedi okiratokat, ha abban előírták, hogy azokat közzé kell 

tenni a hirdetőtáblán, 

- a polgármester munkatestületei által hozott okiratokat, ha a munkatestület okiratában előírták, 

hogy azt közzé kell tenni a hirdetőtáblán, 

- a hirdetőtáblán közzétett okiratok helyreigazításait,  

- a polgármester egyéb olyan okiratait, melyekre a törvény vagy önkormányzati előírás azt 

előírja. 
 

A Szabadka város polgármestere működésének nyilvánosságát, annak kizárását vagy 

korlátozását szabályozó okiratok hiteles értelmezéséről, szakvéleményezéséről, jogi véleményezéséről 

nincsenek adatok. 

 

A LEGGYAKRABBAN IGÉNYELT KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK JEGYZÉKE 

 

Közérdekű információk igényelhetők: 

- a közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 és 105/21 száma) összhangban és 

- a tanácsnokok részéről tanácsnoki kérdések feltevése révén, az önkormányzati ügyekkel 

kapcsolatos kérdések feltevésével, Szabadka Város Képviselő-testülete ügyrendjével 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 21/19-egységes szerkezetű szöveg, 20/21-jav. és 22/21) 

összhangban.  

Az elmúlt időszakban (2019.) a polgármestertől három esetben kérelmezték a közérdekű 

információkhoz való hozzáférést, többnyire köztulajdonú épületek visszaszármaztatásával 

kapcsolatban. 

A polgároknak lehetőségük van a polgármestertől tájékoztatást kérni az önkormányzat 

honlapján is, a http://www.subotica.rs/index/asklist/lg/sr címen. 

A tanácsnoknak jogában áll a képviselő-testület elnöke és elnökhelyettese, titkára és 

munkatestületei, a városi tanács és a közigazgatási hivatal vezetője, az önkormányzati alapítású 

intézmények, vállalatok és alapítványok mellett a polgármesternek is kérdéseket feltenni az 

önkormányzat ügyeit illetően. 

A tanácsnoki kérdés írásban tehető fel a képviselő-testületi ülés végén, vagy a képviselő-

testület két ülése között. Ha a tanácsnoki kérdést öt munkanappal az ülés kitűzött időpontja előtt 

kézbesítették, azt a következő ülésen válaszolják meg annak a tanácsnoknak, aki azt feltette. 

 

A POLGÁRMESTER HATÁSKÖREI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGKÖREI 

 

http://www.subotica.rs/index/asklist/lg/sr
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A polgármester, a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 

129/07 és 83/14-más törv., 101/16-más törv. és 47/18 száma) és Szabadka Város alapszabályával 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21) 

összhangban: 

1) képviseli a Várost, és eljár a nevében; 

2) megoldási módot javasol azokra a kérdésekre, amelyekről a képviselő-testület dönt; 

3) meghagyásokat ad ki a költségvetés végrehajtására; 

4) irányítja és egybehangolja a városi közigazgatás működését; 

5) meghozza azokat az egyedi rendelkezéseket, amelyekre a törvény, az alapszabály vagy 

képviselő-testületi rendelet felhatalmazza; 

6) jóváhagyást ad a Város költségvetéséből finanszírozott közvetlen és közvetett 

költségvetési szerveknek a foglalkoztatottak számára és összetételére vonatkozó 

okirataira, valamint a költségvetési szervek alkalmazottainak és munkatervének vagy a 

munkaterv egy részének megvalósításra alkalmazott más személyeknek a számát és 

összetételét szabályozó okiratokra; 

7) a törvényben, az alapszabályban és a Város egyéb okirataiban foglalt egyéb teendőket is 

ellát. 

 

Hadiállapot esetén a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó rendelkezéseket a polgármester 

hozza meg, azzal a megszorítással, hogy rendeleteit megerősítésre köteles a képviselő-testület elé 

terjeszteni, amint az képes lesz összeülni 

A polgármester a városi tanács elnöke. 

A polgármester képviseli a városi tanácsot, összehívja üléseit és azokon elnököl. 

A polgármester felelősséggel tartozik a városi tanács működésének törvényességéért. 

A polgármester köteles felfüggeszteni a városi tanács azon rendeletének végrehajtását, 

amelyről úgy véli, hogy nincs összhangban a törvénnyel. 

A polgármester eljárást indíthat a Szerb Köztársaság vagy a tartomány törvényei és egyéb 

általános okirata alkotmányosságának vagy törvényességének kivizsgálására, melyek megsértik az 

önkormányzásra való jogot. 

A polgármester keresettel élhet az alkotmánybíróságnál, ha állami vagy önkormányzati szerv 

egyedi rendelkezése vagy cselekménye akadályozza az önkormányzatot hatáskörének gyakorlásában. 

 

A POLGÁRMESTER ÜGYKEZELÉSE HATÁSKÖREI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS 

JOGKÖREI KERETÉBEN 
 

1. A Város képviselete 
 

A Várost a polgármester képviseli és ő jár el nevében. 

A Város nevében a polgármester köt szerződéseket. 
 

2. Javaslatok azokra a kérdésekre, amelyekről a képviselő-testület dönt 
 

A polgármester jogosult megoldást javasolni azokra a kérdésekre, amelyekről a képviselő-

testület dönt. 

3. Meghagyások kibocsátása a költségvetés végrehajtására 
 

A Szabadka Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 

39/21) alapján és a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel (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, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-más tv.) összhangban a polgármester felel a 

Város költségvetésének végrehajtásáért, s ő bocsát ki meghagyásokat a költségvetés végrehajtására 

annak egészében és a pénzügyi tervek szerint. 
 

4. A közigazgatási hivatal működésének irányítása és egybehangolása 
 

A Polgármester vezérli és összehangolja a Közigazgatási hivatal munkáját irányelvek, 

utasítások és elvi álláspontok megszabásával. 
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A Közigazgatási hivatal a Polgármestertől jogosult irányelveket, utasításokat és elvi 

álláspontokat kérni a Város jogszabályainak teljesítésében fontos szerepet játszó bizonyos 

kérdésekben.  

Amennyiben a Közigazgatási hivatal nem szakszerűen, törvényesen és felelősségteljesen látja 

el teendőit, a Polgármester erre figyelmezteti a Hivatalvezetőt, és felkéri, hogy meghatározott 

határidőn belül tegyen megfelelő intézkedéseket.  

Ha a jelen szakasz előző bekezdése szerinti állapot a figyelmeztetést követően is változatlan 

marad, a Polgármester arról tájékoztatja a Városi tanácsot.  
 

5. Azon egyedi rendelkezések meghozatala, amelyekre a törvény, az alapszabály vagy 

képviselő-testületi rendelet felhatalmazza 
 

A polgármester, hatáskörének gyakorlása során okiratokat hoz. 

A polgármester által meghozandó okiratok tervezetét a Közigazgatási hivatal illetékes 

titkársága készíti elő. 

A polgármester meghagyásokat, utasításokat, határozatokat és záró határozatokat hoz. 

A polgármester okiratai meghozatalának eljárása nincs külön szabályozva. 
 

6. Jóváhagyás a Város költségvetéséből finanszírozott közvetlen és közvetett költségvetési 

szerveknek a foglalkoztatottak számára és összetételére vonatkozó okirataira, valamint a 

költségvetési szervek alkalmazottainak és munkatervének vagy a munkaterv egy részének 

megvalósításra alkalmazott más személyeknek a számát és összetételét szabályozó okiratokra 
 

A városi költségvetésből pénzelt közvetlen és közvetett költségvetési szervek eljuttatják az 

illetékes titkársághoz az alkalmazottak számára és összetételére vonatkozó általános okiratot. Az 

illetékes titkárság elkészíti a határozattervezetet, amellyel jóváhagyják az általános okiratot és az a 

polgármesterhez továbbítja meghozatalra. A polgármester meghozza a határozatot és azt eljuttatja a 

közvetlen, illetve közvetett költségvetési szervhez. A közvetlen, illetve közvetett költségvetési 

szervnek az alkalmazottak számát és összetételét szabályozó általános okirata csak a jóváhagyási 

határozat megszerzését követően léphet hatályba. 
 

10. Az alapszabályban és a Város egyéb okirataiban foglalt egyéb teendők ellátása 
 

A polgármesteri tanácsosok kinevezése 
 

A polgármester polgármesteri tanácsosokat nevezhet ki az egyes szakterületekre. 

Polgármesteri tanácsosok kinevezhetők egyes szakterületekre, úgy mint: 

- infrastruktúra, 

- beruházások és fejlesztés, 

- kulturális-oktatási tevékenységek fejlesztése 

- az iskolahálózat ésszerűsítése, 

- a közfogyasztás ésszerűsítése, 

- a közvállalatok működésének ésszerűsítése és 

- egyéb területek a Polgármester rendelkezése szerint 

A Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet 32. szakaszával (Szabadka Város 

Hivatalos Lapjának 18/17 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 30/17, 5/20) értelmében a 

polgármesteri tanácsosok szervezetileg a közigazgatási hivatal Általános Közigazgatási és Közös 

Ügyek Titkársága – Polgármesteri Kabinethez tartoznak. 

A közigazgatási hivatalban legfeljebb öt polgármesteri tanácsos nevezhető ki. 

A polgármesteri tanácsos kezdeményezéseket tehet, projekteket javasolhat, véleményezéseket 

fogalmazhat meg olyan kérdésekkel kapcsolatban, melyek jelentőséggel bírnak azon terület 

fejlesztését illetően, melyre kinevezték, továbbá utasításokat ad a hatáskörébe tartozó kérdések 

megoldása során, hatáskörének megfelelően együttműködik az intézményekkel, vállalatokkal és más 

gazdasági alanyokkal, és a polgármester utasítására egyéb teendőket is ellát. 

A polgármesteri tanácsosok a polgári kabinetben kerülnek kinevezésre, legfeljebb arra az 

időszakra, amelyre a polgármester megbízatása szól. 

A polgármester felmentheti a polgármesteri tanácsost a megbízatási idő lejárta előtt. 
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Időszaki munkatestületek alakítása 
 

A polgármester időszaki munkatestületeket alakíthat, amelyek szakmai segítséget nyújtanak a 

hatáskörébe tartozó kérdésekben.  
 

A polgármester, mint a városi tanács elnöke  
 

A polgármester képviseli a városi tanácsot, összehívja és vezeti annak üléseit. A polgármester 

felelősséggel tartozik a városi tanács működésének törvényességéért. 

A polgármester köteles felfüggeszteni a városi tanács azon rendeletének végrehajtását, 

amelyről úgy véli, hogy nincs összhangban a törvénnyel. 

A polgármester és a városi tanács saját kezdeményezésre vagy a képviselő-testület kérésére 

rendszeresen tájékoztatják a képviselő-testületet rendeleteinek és egyéb okiratainak végrehajtásáról. 
 

Hatáskörök hadiállapot esetén 
 

Hadiállapot esetén a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó rendelkezéseket a polgármester 

hozza meg, azzal a megszorítással, hogy rendeleteit megerősítésre köteles a képviselő-testület elé 

terjeszteni, amint az képes lesz összeülni.  
 

Az önkormányzati okiratokkal előírt egyéb teendők ellátása 
 

A polgármester egyéb okiratokat is hoz, a Város különböző okirataival kapcsolatban. 
 

A POLGÁRMESTER MUNKÁJA SORÁN ALKALMAZOTT ELŐÍRÁSOK 
 

A polgármester munkája során az alábbi előírásokat alkalmazza: 

- A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 127/07 és 83/14-más 

törv., 101/16-más törv. és 47/18 száma) 

- Szabadka város alapszabálya (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe 

foglalt szöveg, 13/21, 16/21) 

- a Szabadkai Városi Tanácsról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 1/10 és 

40/12 száma) 

- A Szabadkai Városi Tanács ügyrendje (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 55/16-egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) 

- Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 18/17-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 30/17, 5/20) 

- A közigazgatási hivatal, a vagyonjogi ügyészség, Szabadka Város Költségvetési Felügyelete, 

Szabadka Város Ombudsmani Hivatala és a Belső Könyvvizsgáló Szolgálat III-02-2/2021 

számú, 2021. január 22-én kelt szervezeti és működlési szabályzata, 

- Az államigazgatásról szóló törvény (az SZK Hiv. Közl. 20/92, 6/93-AB, 48/93, 53/93, 67/93, 

48/94, 49/99-más törv., 79/05-más törv., 101/05-más törv. és 87/11-más törv.) egyes 

rendelkezései, 

- Az államigazgatásról szóló törvény (az SZK Hiv.Közl.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-más 

törv. és 47/18 száma) 

- Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/16 és 

95/18-hiteles tolmácsolás) 

- A tartományban és az önkormányzati egységekben dolgozókról szóló törvény (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 21/16, 113/17, 95/18 és 113/17-más törv., 95/18-más tv., 86/19-más 

tv., 157/20-más tv., 114/21) 

- A munkatörvény (az SZK Hiv. Közl.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-AB, 113/17 és 

85/18-hiteles tolmácsolás) 

- a meghozandó okiratra vonatkozó területet szabályozó önkormányzati okiratok. 

- A Szabadkai Önkormányzat tisztségviselőinek etikai kódexe (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 37/17) 
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AZ ÉRDEKELT SZEMÉLYEKNEK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK, AZ EZZEL 

KAPCSOLATOS ELJÁRÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK 

ÁTTEKINTÉSE 

 

A polgármester közvetlenül nem nyújt szolgáltatásokat természetes és jogi személyeknek.  

 

A POLGÁRMESTER BIRTOKÁBAN LÉVŐ INFORMÁCIÓK FAJTÁJÁRA 

VONATKOZÓ ADATOK 

 

1. A polgármester munkája során keletkezett vagy azzal kapcsolatos, a polgármester 

(polgármesteri kabinet) birtokában lévő információk jegyzéke  

 

A polgármester munkája során keletkezett információk formája: 

- hivatalos jegyzet, 

- szerződés, 

- hang-, fotó és videó felvétel, 

- szolgálati közlemény, 

- polgárokhoz intézett levél (írásos vagy elektronikus), 

- fizetési utalvány, 

- tervjavaslat, 

- a polgárok folyamodványaira adott válaszok, 

- belső és külső értesítések, 

- elemző dokumentumok, 

- különféle nyilvántartások. 

 

2. Információk, melyekhez a polgármester (polgármesteri kabinet) hozzáférést biztosít 

 

A polgármester a következő információkhoz biztosít hozzáférést:  

- levelek, 

- szerződések, egyezmények, 

- az időleges munkatestületek üléseiről készült jegyzőkönyvek. 
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III. A SZABADKAI VÁROSI TANÁCS 

 

A SZABADKAI VÁROSI TANÁCSRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ ADATOK 

 

- neve:      Szabadkai Városi Tanács 

(a továbbiakban: városi tanács) 

- székhelye:     Szabadka, Szabadság tér 1. 

- törzsszáma:     08070695 

- adóazonosító száma:    100444843 

 
MEGJEGYZÉS:  

Szabadka Város szerveinek nincs külön törzsszáma és adóazonosító száma, hanem 

egy közös törzsszámot és adószámot használnak, amint azt a költségvetési szervek 

jegyzékéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 130/21 száma) előírja. 

 
- A Tájékoztatóban megjelentetett, a városi tanácsra vonatkozó adatok pontosságáért és 

hiánytalanságáért, a Tájékoztató megfelelő elkészítéséért és közzétételéért, valamint a városi 

tanácsra vonatkozó részeinek rendszeres frissítéséért a polgármester, Stevan Bakić felel. 

- A Tájékoztató azon részeiről, melyek a városi tanácsra vonatkozó adatokat tartalmazzák és 

azok frissítéséről a: 

1. a Polgármesteri Kabinet Szolgálatának vezetője és 

2. a polgármesteri kabinet főnöke gondoskodik. 

 

A VÁROSI TANÁCS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

A városi tanácsot a polgármester, az alpolgármester és a városi tanács hét tagja alkotja, kiket a 

képviselő-testület választ meg négyéves megbízatási időre, titkos szavazással, a tanácsnokok teljes 

létszámának szavazattöbbségével. 

A polgármester a városi tanács elnöke. 

Az alpolgármester tisztségénél fogva tagja a városi tanácsnak. 

A városi tanács tagjait a polgármester határozattal megbízhatja a Város hatáskörébe tartozó 

egy vagy több szakterülettel. 

A polgármester a városi tanács egyes tagjait megbízhatja bizonyos teendők és feladatok 

ellátásával a saját szakterületükön kívül is, ha az a Város szempontjából jelentős projekt 

megvalósításához vagy a képviselő-testület rendeleteinek végrehajtásához szükséges, valamint, ha a 

városi tanács úgy ítéli meg, hogy arra szükség van valamely szakterület politikájának végrehajtásához. 

A városi tanács tagjai állhatnak a Város állandó alkalmazásában. 

 

A Szabadkai Városi Tanács tagjai: 

 

- Stevan Bakić polgármester 

- Kern Imre alpolgármester 

- Góli Csilla, a városi tanács kommunális tevékenységekkel és fejlesztésekkel megbízott tagja, 

- Srđan Samardžić, a városi tanács gazdasági ügyekkel megbízott tagja, 

- Bognár Pásztor Hajnalka, a városi tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja, 

- Milanka Kostić, a városi tanács oktatási és művelődési ügyekkel megbízott tagja, 

- Ilija Đukanović, a városi tanács egészségüggyel és szociális ügyekkel megbízott tagja, 

- Nataša Aleksić a városi tanács sport és ifjúsági és ügyekkel megbízott tagja és 

- Ercsi Hargita, a városi tanács idegenforgalommal, beruházásokkal és nemzetközi 

kapcsolatokkal megbízott tagja. 
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A VÁROSI TANÁCS TISZTSÉGEINEK LEÍRÁSA 

 

A város tanácsnak van elnöke. 

A városi tanács elnöke a polgármester. 

A polgármester képviseli a városi tanácsot, összehívja üléseit és levezeti azokat. 

A polgármester vezeti és irányítja a városi tanács működését és összehangolja a városi tanács 

tagjainak munkáját. 

A polgármestert távollétében vagy akadályoztatása esetén, a városi tanács elnökét megillető 

jogok és kötelességek gyakorlásában az alpolgármester helyettesíti. 

 

A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

A Szabadkai Városi Tanács tagjainak elérhetőségei: 
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Stevan Bakić polgármester: 

 - az elektronikus beadványok fogadására szolgáló cím: mayor@subotica.rs 
       

- kapcsolattartó telefon: 024/666-677 

 

Kern Imre alpolgármester 

- az elektronikus beadványok fogadására szolgáló cím:  

imre.kern@subotica.rs  

- kapcsolattartó telefon: 024/636-131 

 

Góli Csilla, a városi tanács kommunális ügyekkel és fejlesztésekkel megbízott tagja 

 

- az elektronikus beadványok fogadására szolgáló cím: 

        cila.goli@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/636-104, 024/636-114 

 

Srđan Samardžić, a városi tanács gazdasági ügyekkel megbízott tagja 

- az elektronikus beadványok fogadására szolgáló cím:     

       srdjan.samardzic@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/636-131 

 

Bognár Pásztor Hajnalka, a városi tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja 

- az elektronikus beadványok fogadására szolgáló cím:     

       hajnalka.bognar.pastor@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/636-104, 024/636-114 

 

Milanka Kostić, a városi tanács oktatási és művelődési ügyekkel megbízott 

tagja 

- az elektronikus beadványok fogadására szolgáló cím:     

       milanka.kostic@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/636-104, 024/636-114 

 

Ilija Đukanović, a városi tanács egészségügyi és szociális kérdésekkel megbízott tagja 

- az elektronikus beadványok fogadására szolgáló cím:     

       ilija.djukanovic@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/636-131 

 

Nataša Aleksić, a városi tanács sport és ifjúsági ügyekkel megbízott tagja 

- az elektronikus beadványok fogadására szolgáló cím:     

       natasa.aleksic@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/636-131 

 

Ercsi Hargita, a városi tanács idegenforgalommal, beruházásokkal és nemzetközi 

kapcsolatokkal megbízott tagja 

- az elektronikus beadványok fogadására szolgáló cím:     

       hargita.erci@subotica.rs  

- kapcsolattartó telefon: 024/636-104, 024/636-114 

 

A városi tanács tagjainak munkaideje: 7,00 -15,00 óra. 
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Szabadka város polgármestere a 2021. augusztus 2-án kelt II-021-64/2021 számú 

határozatával Tatjana Tmićot jelölte ki arra, hogy a közérdekű információkhoz való szabad 

hozzáférésre vonatkozó kérelmek ügyében eljárjon. 

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó, Szabadka város 

polgármesteréhez intézett kérelmek ügyében eljáró személy: 

1) átveszi a kérelmeket, értesíti a kérelmezőt az információk meglétéről és betekintést biztosít 

a kért információt tartalmazó iratba, illetve megfelelő módon továbbítja az információt, vagy elutasítja 

kérést, megfelelő segítséget nyújt a kérelmezők törvényes jogainak érvényesítéséhez  

2) intézkedik az adathordozók kezelésének fejlesztését illetően, gondoskodik azok 

fenntartásáéról, őrzéséről és biztosításáról. 

 

A szervek működésének követésére szolgáló azonosítók kinézete és a hozzájutás módja – nem 

alkalmazható. 

 

Az épület nincs teljesen akadálymentesítve, de kísérővel megoldható a hozzáférés. A 

mozgássérültek a hivatali bejáraton keresztül, személyi felvonóval juthatnak el az első emeltre, ahol a 

városi tanács tagjainak irodái találhatók. 

 

A városi tanács munkájának nyilvánosságát az alábbi okiratok szabályozzák: 

- Szabadka Város alapszabályának 10. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-

egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21), 

- A Szabadkai Város Tanácsról szóló rendelet 26. szakasza (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 1/10 és 40/12 száma), 

- A Szabadkai Városi Tanács ügyrendjének 2. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 

55/16 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, és 

- A Szabadka Város szervei által hozott okiratok közzétételéről szóló rendelet (Szabadka 

Község Hivatalos Lapjának 29/08 száma). 

 

A városi tanács munkája a nyilvánosság számára hozzáférhető. 

A városi tanács munkájának nyilvánosságáért a polgármester felel. 

A munka nyilvánosságát a tájékoztatási eszközöknek nyújtott információk és 

sajtókonferenciák révén kell biztosítani, továbbá egyéb feltételeket kell teremteni ahhoz, hogy a 

polgárok megismerhessék a városi tanács munkáját és az által meghozott okiratokat. 

 

Szabadka Város Hivatalos Lapjában közzé kell tenni: 

- a városi tanács által meghozott valamennyi általános okiratot,  

- a városi tanács által meghozott egyedi okiratokat, ha abban előírták, hogy az megjelenjen a 

hivatalos lapban 

- a városi tanács munkatestületei által hozott okiratokat, ha a munkatestület okiratában előírták, 

hogy az megjelenjen a hivatalos lapban, 

- a Hivatalos lapban közzétett rendeletek és egyéb okiratok helyreigazításait, 

- a városi tanács egyéb olyan okiratait, melyekre a törvény vagy önkormányzati előírás azt 

előírja. 

 

A Város szerveinek hirdetőtábláján közzé kell tenni: 

- a városi tanács által meghozott egyedi okiratokat, ha abban előírták, hogy azokat közzé kell 

tenni a hirdetőtáblán, 

- a városi tanács munkatestületei által hozott okiratokat, ha a munkatestület okiratában előírták, 

hogy azt közzé kell tenni a hirdetőtáblán, 

- a hirdetőtáblán közzétett okiratok helyreigazításait,  

- a városi tanács egyéb olyan okiratait, melyekre a törvény vagy önkormányzati előírás azt 

előírja. 
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A Szabadkai Városi Tanács működésének nyilvánosságát, a nyilvánosság kizárását és 

korlátozását szabályozó okiratok hiteles tolmácsolására, szakvéleményezésére és jogi értelmezésére 

vonatkozó adatok nincsenek. 

 

A LEGGYAKRABBAN IGÉNYELT KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK JEGYZÉKE 

 

Közérdekű információk igényelhetők: 

- kérelem útján, a közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvénnyel (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 120/04, 54/07, 104/09, 36/10, 105/21 száma) összhangban és 

- a tanácsnokok részéről tanácsnoki kérdések feltevése révén, az önkormányzati ügyekkel 

kapcsolatos kérdések feltevésével, Szabadka Város Képviselő-testülete ügyrendjével 

(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 21/19-egységes szerkezetű szöveg, 20/21-jav., 22/21 

száma) összhangban. 

 

Az elmúlt időszakban (2019.) a városi tanácstól egyetlen esetben sem kértek engedélyt 

közérdekű információkhoz való hozzáféréshez. 

A tanácsnoknak jogában áll a képviselő-testület elnöke és elnökhelyettese, titkára és 

munkatestületei, a polgármester, alpolgármester és a közigazgatási hivatal vezetője, az önkormányzati 

alapítású intézmények, vállalatok és alapítványok mellett a városi tanácsnak is kérdéseket feltenni az 

önkormányzat ügyeit illetően. 

A tanácsnoki kérdés írásban tehető fel a képviselő-testületi ülés végén, vagy a képviselő-

testület két ülése között. Ha a tanácsnoki kérdést öt munkanappal az ülés kitűzött időpontja előtt 

kézbesítették, azt a következő ülésen válaszolják meg annak a tanácsnoknak, aki azt feltette. 

 

A VÁROSI TANÁCS HATÁSKÖREI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGKÖREI 

 

A városi tanács, a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 

129/07, 83/14-más törv., 101/16-más törv. és 47/18 száma) és Szabadka város alapszabályával 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21, 16/21) 

összhangban: 

1. előterjeszti az alapszabályt, a költségvetést és a képviselő-testület által meghozandó 

egyéb rendeleteket és okiratokat; 

2. közvetlenül végrehajtja és gondoskodik a képviselő-testület rendeletei és egyéb 

okiratainak végrehajtásáról; 
3. dönt az ideiglenes finanszírozásról abban az esetben, ha a képviselő-testület a 

költségvetési év kezdete előtt nem hozza meg a költségvetést; 
4. felügyeletet gyakorol a közigazgatási hivatal munkája felett, megsemmisíti, vagy 

hatályon kívül helyezi a közigazgatási hivatal azon okiratait, amelyek nincsenek 

összhangban a törvénnyel, az alapszabállyal és a képviselő-testület által meghozott egyéb 

általános okirattal vagy rendelkezéssel; 
5. a Város hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben, közigazgatási eljárásban 

másodfokon dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek jogaival és 

kötelezettségeivel kapcsolatban; 
6. figyelemmel kíséri a működési tervek megvalósítását és koordinálja a Város által alapított 

közvállalatok működését; 

7. háromhavonta jelentést tesz a városi képviselő-testület előtt a közvállalatok működéséről, 

a közvállalatok jogállását szabályozó törvény szerinti további beszámolás céljából; 

8. gondoskodik a köztársaság, illetve a tartomány jogainak és kötelezettségeinek köréből 

átruházott hatáskörök teljesítéséről; 

9. kinevezi és felmenti a közigazgatási hivatal vezetőjét; 

10.  a törvénnyel, a város alapszabályával és okirataival összhangban egyéb teendőket is ellát. 

 

A városi tanácsot a polgármester képviseli, aki egyben a városi tanács elnöke is. 
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A VÁROSI TANÁCS ÜGYKEZELÉSE HATÁSKÖREI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS 

JOGKÖREI KERETÉBEN 

 

1. az alapszabály, a költségvetés és a képviselő-testület által meghozandó egyéb rendeletek 

és okiratok előterjesztése: 
 

Amennyiben a képviselő-testület által meghozandó okirat előterjesztője a városi tanács, az 

anyagot – a rendelet tervezetét a város tanács ülésére a közigazgatási hivatal illetékes titkársága olyan 

formában továbbítja, melyben azt meghozzák, és azt el kell látni indoklással. 

A városi tanács ülésére előkészített anyagot annak kidolgozói és a közigazgatási hivatal 

illetékes szervezeti egységének vezetői írják alá. 

A napirenden szereplő kérdések megvitatását követően a városi tanács záró határozatot hoz, 

amellyel véglegesíti az okiratjavaslatot, és azt a képviselő-testület elé utalja meghozatalra. 

 

2. a képviselő-testület rendeleteinek és egyéb okiratainak végrehajtása és azok 

végrehajtásáról való gondoskodás: 
 

Amennyiben a képviselő-testület által meghozott rendelet vagy más okirat úgy rendelkezik, 

hogy az adott rendelet vagy okirat végrehajtásával a városi tanácsot bízza meg, a városi tanács a 

rendelet vagy okirat hatályba lépését követően meghozza a megfelelő okiratot, melynek tervezetét a 

közigazgatási hivatal illetékes szervezeti egysége készíti elő. 

 

3. az ideiglenes finanszírozásról való döntés abban az esetben, ha a képviselő-testület a 

költségvetési év kezdete előtt nem hozza meg a költségvetést: 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 46. szakaszával (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, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-más tv.) összhangban abban az esetben, ha 

a városi képviselő-testület a kincstári év kezdete előtt nem hozza meg a költségvetést, a városi tanács a 

polgármester javaslatára rendeletet hoz az ideiglenes finanszírozásról. Az ideiglenes finanszírozásról 

szóló rendelet tervezetét a közigazgatási hivatal illetékes szervezeti egysége készíti elő. 

Ideiglenes finanszírozás legfeljebb a kincstári év első három hónapjában végezhető, és 

legfeljebb az előző kincstári év költségvetéséről szóló rendeletben tervezett kiadások egy negyedének 

megfelelő mértékig azzal, hogy az előző évben nemek és rendeltetések szerinti felosztások nem 

jelentenek korlátozást. 

Kivételesen, az ideiglenes finanszírozás további három hónappal meghosszabbítható, 

összességében hat hónap időtartamra, ha a költségvetést a folyó költségvetési év március 15-éig sem 

hozzák meg.  

 

4. felügyeletet gyakorlása a közigazgatási hivatal munkája felett, a közigazgatási hivatal 

azon okiratainak megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése, amelyek nincsenek 

összhangban a törvénnyel, az alapszabállyal és a képviselő-testület által meghozott egyéb 

általános okirattal vagy rendelkezéssel: 
 

A Szabadkai Városi Tanácsról szóló rendelet 15. szakasza (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 1/10 és 40/12 száma) értelmében a városi tanács és a közigazgatási hivatal közötti viszony a 

törvénnyel, az alapszabállyal, a képviselő-testület rendeleteivel és egyéb okiratokkal szabályozott 

jogokon és kötelességeken alapul. 

A Szabadkai Városi Tanácsról szóló rendelet előírja, hogy: 

- amennyiben a közigazgatási hivatal munkája feletti felügyelet során a városi tanács 

megállapítja, hogy a közigazgatási hivatal valamely okirata nincs összhangban a törvénnyel, 

az alapszabállyal vagy a képviselő-testület más általános okiratával, a városi tanács azt 

megsemmisíti, vagy hatályon kívül helyezi (17. szakasz), 

- a városi tanács dönt a közigazgatási hivatal vezetőjének az eljárásból történő kizárásáról (19. 

szakasz), 
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- a Városi tanács eljárást folytat a Közigazgatási hivatal és más vállalatok, szervezetek és 

intézmények közötti hatáskör-vitában, amikor a képviselő-testület rendelete alapján a 

polgárok, jogi személyek, vagy más ügyfelek egyedi jogairól döntenek (20. szakasz), 

- a Közigazgatási hivatal a Városi Tanács kérésére, de legkevesebb évente egyszer jelentést tesz 

munkájáról (21. szakasz). 

 

5. a közigazgatási eljárásban másodfokon hozott döntések a Város hatáskörébe tartozó 

közigazgatási ügyekben, a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek jogaival 

és kötelezettségeivel kapcsolatban: 
 

A közigazgatási hivatal a fellebbezés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a városi 

tanácshoz eljuttatni azokat az ügyeket, melyekben a városi tanács másodfokon dönt. 

Azokon az üléseken, melyeken a városi tanács másodfokon dönt, kötelezően részt vesz a 

közigazgatási hivatal vezetője vagy más jogosult személy is (a Szabadkai Városi Tanácsról szóló 

rendelet 18. szakasza). 
 

6. a Város által alapított közvállalatok működési tervei megvalósításának figyelemmel 

követése és működésük koordinálása; 

 

7. háromhavonta jelentéstétel a városi képviselő-testület előtt a közvállalatok működéséről, a 

közvállalatok jogállását szabályozó törvény szerinti további beszámolás céljából; 

 

8. a köztársaság, illetve a tartomány jogainak és kötelezettségeinek köréből átruházott 

hatáskörök teljesítéséről való gondoskodás: 
 

A városi tanács, saját hatáskörében elrendelheti a közigazgatási hivatalnak, hogy 

meghatározott határidőn belül készítsen elemzést, információt vagy jelentést megfelelő javaslatokkal, 

hogy meghozzon egy bizonyos okiratot vagy hogy foganatosítson a jogkörébe tartozó bizonyos 

intézkedést (a Szabadkai Városi Tanácsról szóló rendelet 16. szakasza). 
 

9. a közigazgatási hivatal vezetőjének kinevezése és felmentése: 
 

A Szabadkai Városi Tanácsról szóló rendelet előírja, hogy: 

- a közigazgatási hivatal vezetőjét, a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban a Városi 

tanács nevezi ki, nyilvános pályázat alapján, öt éves időszakra (22. szakasz), 

- a közigazgatási hivatal vezetőjének kinevezésére vonatkozó nyilvános pályázat 

meghirdetéséről szóló határozatot a városi tanács hozza meg, a pályázatot a Vajdaság AT és 

Szabadka Város területén forgalmazott sajtóorgánumokban és a Város hivatalos közlönyében 

kell közzétenni (23. szakasz), 

- a pályázatnak mit kell kötelezően tartalmaznia (24. szakasz), 

- hogyan kell lebonyolítani a pályázati eljárást és meghozni a közigazgatási hivatal vezetőjének 

kinevezéséről szóló okiratot (25. szakasz 1-3. bekezdés), 

- amennyiben a hivatalvezetői tisztségre pályázó egyetlen jelölt sem tesz eleget a nyilvános 

pályázatban meghirdetett feltételeknek, vagy ha a hivatalvezetői tisztségre egyetlen jelölt sem 

pályázott, a városi tanács határozatot hoz a hivatalvezető kinevezésére vonatkozó pályázat 

ismételt meghirdetéséről (25. szakasz 4. bekezdés). 

 

10. egyéb teendők ellátása a törvénnyel, az alapszabállyal és a Város okirataival összhangban. 

 

A VÁROSI TANÁCS ÁLTAL ALKALMAZOTT ELŐÍRÁSOK 
 

A városi tanács munkájában az alábbi előírásokat alkalmazza: 

- A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 127/07, 83/14-más 

törv., 101/16-más törv. és 47/18) 

- Szabadka város alapszabálya (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe 

foglalt szöveg, 13/21, 16/21) 

- a Szabadkai Városi Tanácsról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 1/10 és 40/12) 
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- A Szabadkai Városi Tanács ügyrendje (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 55/16 – 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

- A közigazgatási hivatal, a vagyonjogi ügyészség, Szabadka Város Költségvetési Felügyelete 

és Szabadka Város Ombudsmani Hivatala szervezeti és működlési szabályzatának 2017. 

szeptember 20-án kelt III-02-49/2017 számú módosítása és kiegészítése és a közigazgatási 

hivatal, a vagyonjogi ügyészség, Szabadka Város Költségvetési Felügyelete és Szabadka 

Város Ombudsmani Hivatala szervezeti és működési szabályzatának 2017. december 6-án kelt 

III-02-70/2017 számú módosítása és kiegészítése 

- Az államigazgatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 79/05, 101/07, 95/10, 

99/14, 30/18-más törv. és 47/18 száma) 

- Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/16 és 

95/18-hiteles tolmácsolás) 

- A tartományban és az önkormányzati egységekben dolgozókról szóló törvény (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 21/16, 113/17, 95/18 és 113/17-más törv., 95/18-más tv., 86/19-más 

tv., 157/20-más tv., 114/21) 

- A munkatörvény (az SZK Hiv. Közl.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-AB, 113/17 és 

95/18-hiteles tolmácsolás) 

- A Szabadkai Önkormányzat tisztségviselőinek etikai kódexe (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 37/17) 

 

AZ ÉRDEKELT SZEMÉLYEKNEK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK, AZ EZZEL 

KAPCSOLATOS ELJÁRÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK 

ÁTTEKINTÉSE 
 

A városi tanács közvetlenül nem nyújt szolgáltatásokat természetes és jogi személyeknek.  
 

A VÁROSI TANÁCS BIRTOKÁBAN LÉVŐ INFORMÁCIÓK FAJTÁI 
 

1. A városi tanács munkája során keletkezett vagy azzal kapcsolatos, a városi tanács 

birtokában lévő információk jegyzéke 
 

A városi tanács munkája során keletkezett vagy azzal kapcsolatos, a városi tanács birtokában 

lévő információk: 

- a városi tanács üléseire szóló meghívók a mellékelt anyaggal, 

- a városi tanács okiratai, 

- a városi tanács üléseiről készült jegyzőkönyvek, 

- a városi tanács munkatestületeinek üléseiről készült jegyzőkönyvek, 

- Szabadka Város Hivatalos Lapja, 

- a városi tanács szakterületekkel megbízott tagjaihoz intézett hivatalos levelek, és az általuk írt 

hivatalos levelek. 
 

A Városi tanács okiratait a polgármester írja alá, illetve az alpolgármester, ha ő elnökölt azon 

az ülésen, amelyen az okiratot meghozták, a Városi tanács titkára hitelesíti, hogy az átirat hű másolata 

az eredetinek. 

A polgármester távollétében vagy akadályoztatása esetén a Városi tanács okiratait az 

alpolgármester írja alá. 
 

2. Információk, melyekhez a városi tanács hozzáférést biztosít 
 

Információk, melyekhez a városi tanács hozzáférést biztosít:  

- a városi tanács okiratai, 

- a városi tanács üléseiről készült jegyzőkönyvek, 

- a városi tanács munkatestületeinek üléseiről készült jegyzőkönyvek, 

- a városi tanács szakterületekkel megbízott tagjaihoz intézett hivatalos levelek, és az általuk írt 

hivatalos levelek. 
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IV. SZABADKA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA  

 

A KÖZIGAZGATÁSI HIVATALRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ ADATOK  

 

- neve:      Szabadka Város Közigazgatási Hivatala 

(a továbbiakban: közigazgatási hivatal) 

- székhelye:     Szabadka, Szabadság tér 1. 

- törzsszáma:     08070695 

- adóazonosító száma:    100444843 

 
MEGJEGYZÉS:  

Szabadka Város szerveinek nincs külön törzsszáma és adóazonosító száma, hanem 

egy közös törzsszámot és adószámot használnak, amint azt a költségvetési szervek 

jegyzékéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 130/21 száma) előírja. 

 

Az elektronikus beadványok fogadására szolgáló e-mail címek:  

 kontaktcentar@subotica.rs 

 

- A Tájékoztatóban megjelentetett, a közigazgatási hivatalra vonatkozó adatok 

pontosságáért és hiánytalanságáért, a Tájékoztató megfelelő elkészítéséért és közzétételéért, 

valamint a közigazgatási hivatalra vonatkozó részeinek rendszeres frissítéséért a közigazgatási 

hivatal vezetője, Marija Ušumović Davčik jogász Msc felel. 

 

A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

A Közigazgatási hivatalt az alábbi szervezeti alapegységek alkotják:  

I. Pénzügyi Titkárság, 

II. Adóügyi Titkárság 

III. Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága, 

IV. Társadalmi Tevékenységek Titkársága, 

V. Építésügy Titkárság, 

VI. Vagyonjogi Titkárság 

VII. Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság  

VIII. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság 

IX. Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedésügyi Titkárság 

X. Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság 

XI. Beruházási és Fejlesztési Titkárság 

       XII. Polgármesteri Kabinet 

       XIII. Humánerőforrás Osztály 
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A szervezeti felépítés grafikai ábrázolása: 

  

 
 

 

 

I. Pénzügyi Titkárság 

A Pénzügyi Titkárságon belül a következő szűkebb szervezeti egységek – szolgálatok alakulnak: 

1. Kincstári, Költségvetés-tervezési és Zárszámadási Szolgálat és 

2. Számviteli Szolgálat 

 
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

 
 

 
I. Pénzügyi Titkárság 

 

 

 
II. Adóügyi Titkárság 

 

 

 
III. Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága 

 

 

 
IV. Társadalmi Tevékenységek Titkársága 

 

 

 
V. Építésügyi Titkárság 

 

 

 
VI. Vagyonjogi Titkárság 

 

 

 
VII. Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság 

 
 

 
VIII. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság 

 

 

 
IX. Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedésügyi Titkárság 

 

 

 
X. Felügyeleti és Ellenőrzési Titkárság 

 

 

 
XI. Beruházási és Fejlesztési Titkárság 

 

 

 
XII. Polgármesteri Kabinet  

 

 

 
XIII. Humánerőforrás Osztály 
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II. Adóügyi Titkárság 

Az Adóügyi Titkárságon belül a következő szűkebb szervezeti egységek – szolgálatok alakulnak: 

1. Adókivetési, Ellenőrzési és Könyvelési Szolgálat 

2. Adóbehajtási Szolgálat 

 

III. Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága 

Az Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkárságán belüli szűkebb szervezeti egységek: 

1) Képviselő-testületi Ügyek Szolgálata, 

2) A Polgármesteri Kabinet Ügyeinek Szolgálata 

3) Jogszabály-alkotási, Közbeszerzési és Közös Ügyek Szolgálata, 

A Jogszabály-alkotási, Közbeszerzési és Közös Ügyek Szolgálatán belül a következő szűkebb 

szervezeti egységek alakulnak: 

1. Jogszabály-alkotási Részleg  

2. Közbeszerzési Részleg és 

4) Informatikai Szolgálat, 

5) Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Szolgálata. 

Az Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Szolgálatán belüli szűkebb szervezeti egységek: 

1. Általános Közigazgatási Részleg, 

2. Anyakönyvi Részleg 

3. Helyi Közösségek Részlege, 

4. Közös Ügyek Részlege és 

5. Szállítási és Jármű-karbantartó Részleg 

 

A közigazgatási hivatal egyes feladatait a hivatal székhelyén kívül a következő helyi irodák látják el:  

1. Bajmok Helyi Hivatal Bajmok és Mišićevo településekre,  

2. Csantavér Helyi Hivatal Csantavér, Dusanovó és Visnyevác településekre,  

3. Palics Helyi Hivatal Palics, Királyhalom, Ludas és Hajdújárás településekre, 

4. Tavankút Helyi Hivatal Felsőtavankút, Alsótavankút és Mérges településekre,  

5. Nagyfény Helyi Hivatal Nagyfény, Újzsednik és Györgyén településekre,  

 

IV. Társadalmi Tevékenységek Titkársága 

A Társadalmi Tevékenységek Titkárságán belüli szűkebb szervezeti egységek – szolgálatok: 

1) A Művelődéssel, Alap- és Középfokú Oktatással, Egyetemistákkal, Tájékoztatással, Vallási és 

Egyéb Társadalmi Szervezetekkel, és a Menekültekkel Kapcsolatos Ügyek Szolgálata, 

2) A Testneveléssel, Sporttal és Ifjúsággal, Óvodai Oktatással, Alapfokú Egészségügyi 

Ellátással, Szociális Védelemmel, Jótékonysági Szervezetekkel és Szociális Projektekkel 

Kapcsolatos Ügyek Szolgálata, 

3) A Harcos- és Rokkantvédelemmel, Gyermekek Társadalmi Gondozásával Kapcsolatos Ügyek 

Szolgálata. 

 

V. Építésügyi Titkárság 

Az Építésügyi Titkárságon belüli egység: 

1) Egyesített Eljárások Részlege 

 

VI. Vagyonjogi Titkárság 

A Vagyonjogi Titkárságon belüli szolgálatok: 

1) Vagyonjogi, Lakás- és Telekügyi Szolgálat, 

2) Üzlethelyiség Szolgálat, 

3) Ingatlan-fenntartási Szolgálat. 

 

V. Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság 

A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság szűkebb szervezeti egységei: 

1) Gazdaságfejlesztési Szolgálat, 

2) Gazdasági és Idegenforgalmi Szolgálat 
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VIII. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság 

A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárságon belüli szolgálatok: 

1) Környezetvédelmi Szolgálat és 

2) Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat. 

 

IX. Kommunális, Energia- és Közlekedésügyi Titkárság 
A Kommunális, Energia- és Közlekedésügyi Titkárságon belüli szolgálatok: 

1) Kommunális Szolgálat; 
2) Energia és Közlekedésügyi Szolgálat. 

 

VI. Felügyeleti és Ellenőrzési Titkárság 

A Felügyeleti és ellenőrző titkárság keretében az alábbi szolgálatok létesülnek: 

1) Felügyeleti és Ellenőrzési Szolgálat és 

2) a Kommunális Rendőrség és 

3) a Végrehajtási és Közigazgatás-felügyeleti Szolgálat. 

 

XI. Beruházási és Fejlesztési Titkárság 

A Beruházási és Fejlesztési Titkárságon belüli szűkebb szervezeti egységek – szolgálatok: 

1) A Magas-, Alacsony- és Vízépítési Projektek Műszaki Előkészítő Szolgálata; 

2) A Magas-, Alacsony- és Vízépítési Projektek Kivitelezésének Szolgálata; 

3) Pénzügyi, Jogi és Közbeszerzési Szolgálat; 

4) Beruházókkal Folytatott Kapcsolatok Szolgálata. 

 

XII. Polgármesteri Kabinet  

 

XIII. Humánerőforrás Osztály 

 

A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐI TISZTSÉGEINEK LEÍRÁSA 

 

A közigazgatási hivatal vezetése 

 

A közigazgatási hivatalt a hivatalvezető vezeti. 

A közigazgatási hivatal vezetője Marija Ušumović Davčik jogász Msc. 

 

A Hivatalvezető a törvénnyel, a Város alapszabályával és okirataival összhangban: 

1. egybehangolja a Közigazgatási hivatal munkáját és biztosítja szervezeti egységként való 

működését,  

2. képviseli a közigazgatási hivatalt,  

3. gondoskodik a Közigazgatási hivatal működésének törvényességéről,  

4. gondot visel a Közigazgatási hivatal működésének gazdaságosságáról,  

5. megszünteti a Közigazgatási hivatal titkárságai által a közigazgatási eljáráson kívül hozott 

törvénytelen rendelkezéseinek végrehajtását, 

6. dönt a Közigazgatási hivatal titkárságai közötti hatásköri vita ügyében,  

7. aláírja a Közigazgatási hivatal titkárságainak hatáskörébe tartozó okiratokat, 

8. külön megbízatást ad a titkárságok titkárainak a titkárság hatáskörébe tartozó okiratok 

aláírására, illetve a Közigazgatási hivatal közigazgatási eljárásban határozatokat hozó 

alkalmazottainak,  

9. dönt a Közigazgatási hivatal szolgálati személyei kivételezésének ügyében,  

10. gondoskodik a Közigazgatási hivatal hatékony működéséhez szükséges dologi és egyéb 

feltételek biztosításáról, 

11. a törvénnyel összhangban első és másodfokon dönt az alkalmazottak jogairól, 

kötelezettségeiről és felelősségéről,  

12. a Városi tanács jóváhagyásával meghozza a Közigazgatási hivatal szervezeti és működési 

szabályzatát,  
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13. egyéb általános rendelkezéseket hoz a Közigazgatási hivatalban dolgozók jogainak és 

kötelességeinek szabályozására és 

14. a törvénnyel és a Város okirataival összhangban egyéb teendőket is ellát. 

Amennyiben a hivatalvezető-helyettest nem nevezik ki, a Hivatalvezetőt távollétében az általa 

meghatalmazott személy helyettesíti.  

Munkájáért és a Közigazgatási hivatal működéséért a Hivatalvezető a Városi tanácsnak és a 

polgármesternek tartozik felelősséggel, az alapszabállyal és a jelen rendelettel összhangban. 

A városi közigazgatási hivatal vezetőjének helyettese Bálint Ágota okl. jogász. 
 

A szervezeti alapegységek irányítása 
 

A titkárság vezetője a titkár, aki irányítja a titkárság működését, megszervezi, irányítja és 

egységesíti a vezetése alatt álló titkárság szervezeti egységeinek munkáját. 

A titkárság munkájáért, feladatainak törvényes és időbeni elvégzéséért a titkár felel. 

A Pénzügyi Titkárság titkára Dubravka Rodić.  

Az Adóügyi Titkárság titkára Lajšić Radenka. 

Az Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkárságának titkára Petar Pantelinac. 

A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára Jasmina Stevanović. 

Az Építésügyi Titkárság titkára Nagy Kiserős Melinda. 

A Vagyonjogi Titkárság titkára Verica Mišević. 

A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára Kikity Andrea. 

A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára Vitković Aleksandar. 

A Kommunális, Energia- és Közlekedésügyi Titkárság titkára Radoslav Vukelić.   
A Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság titkára Fazekas Tibor. 

 A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára Vesna Zrnić. 

 

A Polgármesteri Kabinetet a Polgármesteri Kabinet főnöke irányítja.  

A Polgármesteri Kabinet főnökének teendőit Sava Stambolić látja el. 

 

A Humánerőforrás Osztályt az osztályvezető irányítja. A Humánerőforrás Osztály 

osztályvezetője Sanda Usorac. 

 

 

A szűkebb szervezeti egységek (szolgálat, kabinet, iroda és részleg) irányítása 

 

A szűkebb szervezeti egységek (szolgálat, kabinet, iroda és részleg) irányítása: 

-  a szolgálat munkáját a szolgálatvezető irányítja, aki megszervezi, irányítja és egységesíti a 

vezetése alatt álló szolgálat szervezeti egységeinek munkáját, és gondoskodik a szolgálatban dolgozók 

munkafeladatainak teljesítéséről, továbbá felel a szolgálat feladatainak törvényes és időbeni 

elvégzéséért; 

- a Kommunális Rendőrség vezetője irányítja a Kommunális Rendőrség működését és felel 

feladatainak törvényes és időbeni elvégzéséért; 

- A Belső Ellenőrzési Szolgálatot a Belső Ellenőrzési Szolgálat vezetője vezeti, aki irányítja és 

megszervezi a szolgálat működését, és gondoskodik a belső ellenőrzés szakmai szintjéről; 

- a kabinet munkáját a kabinetfőnök irányítja, aki felel a kabinet feladatainak törvényes és 

időbeni elvégzéséért; 

 - a részleg működését a részlegvezető irányítja, aki megszervezi a részleg munkáját, 

gondoskodik a munkafeladatok helyes kiosztásáról és gondoskodik a dolgozók munkafeladatainak 

ellátásáról; ő felel a részleg feladatainak törvényes és időbeni elvégzéséért. 

 

I. A Pénzügyi Titkárságban: 

- a Kincstári és Költségvetés-tervezési és Beszámolási Szolgálatot Šujić Éva vezeti, 

- a Számvevőséget Sanja Cvetković vezeti; 

 

II. Az Adóügyi Titkárságban: 

- Adókivetési, Ellenőrzési és Könyvelési Szolgálat Lajsner Danilović Milica vezeti, 
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- Adóbehajtási Szolgálatot Tarajić Marijana vezeti. 
 
III. Az Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkárságában: 

- a Képviselő-testületi Ügyek Szolgálatát Bogár Viktória szolgálatvezető vezeti; 

- a Polgármesteri Kabinet Szolgálatát Tatjana Tomić szolgálatvezető vezeti. 

- a Jogszabály-alkotási, Közbeszerzési és Általános Ügyek Szolgálatát és az Általános ügyek 

részlegét közvetlenül a titkárság titkára irányítja, mivel a szolgálatvezetői munkakör nincs 

besorolva; a Jogszabály-alkotási részleget Prćić Zoran részlegvezető irányítja, a 

Közbeszerzési részleget Goran Šijan részlegvezető irányítja; 

- az Informatikai Szolgálatot Miloš Borjan szolgálatvezető irányítja; 

- az Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Szolgálatát Sava Stambolić szolgálatvezető 

irányítja, az Általános Közigazgatási Részleget Csonka Brigitta részlegvezető irányítja, az 

Anyakönyvi Részleget Csajkás Aranka részlegvezető irányítja, a Helyi Közösségek 

Részlegét Davidović Konstantin részlegvezető irányítja, a Közös Ügyek Részlegét Takács 

Attila részlegvezető és a Szállítási és Jármű-karbantartó Részleget Bába Endre részlegvezető 

irányítja. 

 

IV. A Társadalmi tevékenységek titkárságában: 

- Az Alap- és Középfokú Oktatással, Egyetemistákkal, Tájékoztatással, Vallási és Egyéb 

Társadalmi Szervezetekkel és Menekültekkel Kapcsolatos Ügyek Részlegét Jokanović 

Jovana részlegvezető irányítja; 

- A Testneveléssel, Sport és Ifjúsági Ügyekkel, Óvodai Oktatással, Alapfokú Egészségügyi 

Ellátással, Szociális Védelemmel, Jótékonysági Szervezetekkel és Szociális Projektekkel 

Megbízott Részleget Mirosavljević Kornelija részlegvezető irányítja; 

- A Harcos- és Rokkantvédelemmel, Gyermekek Társadalmi Gondozásával Kapcsolatos Ügyek 

Részlegét Gordana Vidaković részlegvezető irányítja. 

 

V. Az Építésügyi Titkárságban: 

- Az Egyesített Eljárást Lebonyolító Részleget Bence Laura részlegvezető irányítja; 

 

VI. A Vagyonjogi Titkárságban: 

- a Vagyonjogi és Telekügyi Szolgálatot Saša Lolevski szolgálatvezető irányítja, 

- az Üzlethelyiségek Szolgálatát Vučinić Emina szolgálatvezető irányítja,  

- a Lakásügyi és Épületfenntartó Szolgálatot Pejčić Snežana szolgálatvezető irányítja. 

 

VII. A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárságban: 

- a Gazdaságfejlesztési Szolgálatot Golubović Božidarka szolgálatvezető irányítja, 

- a Gazdasági és Idegenforgalmi Szolgálatot Dobó Weigner Kornélia szolgálatvezető irányítja. 

 

VIII. A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárságban: 

- a Környezetvédelmi Szolgálatot Reh Žika szolgálatvezető irányítja, 

- a Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálatot Stipić Grgur szolgálatvezető irányítja. 

 

IX. A Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárság: 

- a Kommunális Ügyek Szolgálatát Išpanović Goran szolgálatvezető irányítja, 

- a Közlekedési és Energia Szolgálatot Slobodan Madžarević szolgálatvezető irányítja. 

 

X. A Felügyeleti és ellenőrző titkárságban: 

- a Felügyeleti Szolgálatot Hajnal Vesna szolgálatvezető irányítja, 

- a Kommunális Rendőrséget Laura Rajnović Evetović, a komm. rendőrség vezetője irányítja, 

- a Végrehajtási és Közigazgatási Felügyeleti Szolgálatot Tamara Jevtić Konc részlegvezető 

irányítja. 

 

XI. A Beruházási és Fejlesztési Titkárságban: 
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- A Magas-, Alacsony és Vízépítési Beruházások Műszaki Előkészítésével Megbízott 

Szolgálatot Nebojša Pejčić irányítja.  

- A Magas-, Alacsony és Vízépítési Beruházások Munkálataival Megbízott Szolgálatot Barna 

Zsolt irányítja, 

- A Pénzügyi, Jogi és Közbeszerzési Szolgálatot Mandić Nada szolgálatvezető irányítja,  

- A Beruházókkal Kapcsolatot Folytató Szolgálatot Srđan Parežanin szolgálatvezető irányítja. 

 

A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

- neve:     Szabadka Város Közigazgatási Hivatala 

- székhelye:     Szabadka, Szabadság tér 1. 

- törzsszáma:     08070695 

- adószáma:     100444843 

- az elektronikus beadványok fogadására  

- szolgáló elektronikus posta cím:  kontaktcentar@subotica.rs 

- Kapcsolattartó telefon:    024/636-101 

- Médiaközpont, press@subotica.rs  024/554-050 
 

A közigazgatási hivatal munkaideje munkanaponként (hétfőtől péntekig) 7,00-től 15,00 óráig 

tart. 

A Közigazgatási Hivatal Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság keretében működő Kommunális 

Rendőrség 7,00-től 22,00 óráig dolgozik az ügyfelekkel, 22,00 órától reggel 7,00-ig pedig a hívásokat 

és bejelentéseket az ügyfélkapcsolati központba irányítják. 

A Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Általános Közigazgatási és Közös Ügyek 

Titkársága – Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Részlege alatt működő Városi Ügyfélszolgálat 

7,30-tól 14,30-ig fogadja az ügyfeleket: 
 

A közigazgatási hivatal vezetőjének, helyettes vezetőjének és a titkárságok titkárainak 

elérhetőségei: 

 

Marija Ušumović Davčik, a közigazgatási hivatal vezetője  

- az elektronikus beadványok fogadására  

szolgáló e-mail cím:   gunacelnik@subotica.rs 
- kapcsolattartó telefon: 024/636-101 

 

Bálint Ágota, a közigazgatási hivatal vezetőjének helyettese   

- az elektronikus beadványok fogadására 

szolgáló e-mail cím:   zamnacelnik@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/636-101 
 

Dubravka Rodić, a Pénzügyi Titkárság titkára 

- az elektronikus beadványok fogadására  

szolgáló e-mail cím:   guseffinansije@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/626-883 
 

Lajšić Radenka, az Adóügyi Titkárság titkára 

- az elektronikus beadványok fogadására  

szolgáló e-mail cím:   lpa@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/626-931 

 

Petar Pantelinac, az Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkárságának 

titkára 

- az elektronikus beadványok fogadására  

mailto:press@subotica.rs
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szolgáló e-mail cím:   gusefopstauprava@subotica.rs  

- kapcsolattartó telefon: 024/636-158 
 

Jasmina Stevanović , a Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára 

- az elektronikus beadványok fogadására  

szolgáló e-mail cím:   gudrusdel@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/626-879 

 

Nagy Kiserős Melinda, az Építésügyi Titkárság titkára 

- az elektronikus beadványok fogadására  

szolgáló e-mail cím:   gusefgradjevinarstvo@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/626-777 

 

Verica Mišević, a Vagyonjogi Titkárság titkára 

- az elektronikus beadványok fogadására  

szolgáló e-mail cím:   gusefimovinsko@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/626-804 

 

Vitković Aleksandar, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság 

titkára 

- az elektronikus beadványok fogadására  

szolgáló e-mail cím:   aleksandar.vitkovic@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/626-745 

 

Radoslav Vukelić, a Kommunális, Energia- és Közlekedésügyi Titkárság titkára 

- az elektronikus beadványok fogadására  

szolgáló e-mail cím:   gukomunalno@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/626-819 

 

Fazekas Tibor, a Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság titkára 

- az elektronikus beadványok fogadására  

szolgáló e-mail cím:   guinspekcija@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/626-943 

 

Vesna Zrnić, a Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára 

- az elektronikus beadványok fogadására 

szolgáló e-mail cím:   guinvesticije@subotica.rs 

- kapcsolattartó telefon: 024/666-311 

 

A közigazgatási hivatal vezetője nem jelölt ki külön személyt arra, hogy a közérdekű 

adatokhoz való hozzáférés iránti igények ügyében eljárjon, ami a közérdekű adatokhoz való szabad 

hozzáférésről szóló törvény 38. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 120/04, 

54/07, 104/09, 36/10, 105/21 száma) értelmében azt jelenti, hogy az e kérelmek ügyében a 

közigazgatási hivatal vezetője járhat el.  

 

A hivatali szervek működésének követésére szolgáló azonosító jelzések igénylésének módja és 

azok kinézete – nem alkalmazható. 

 

Az épület nincs teljesen akadálymentesítve, de kísérővel megoldható a hozzáférés. A 

mozgássérültek a hivatali bejáraton keresztül, személyi felvonóval juthatnak el az első és második 

emeltre, ahol a közigazgatási hivatal szakszolgálatai találhatók. A Városi Ügyfélszolgálat a Városháza 
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földszintjén kerekesszékkel is megközelíthető, egyedül a III. emeleten elhelyezett Felügyeleti és 

Ellenőrző Titkárságot nem lehet kerekesszékkel megközelíteni. 

 

A közigazgatási hivatal munkájának nyilvánosságát az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

- Szabadka város alapszabályának 10. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-

egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21, 16/21) 

- a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet 52. szakasza (Szabadka Város 

Hivatalos Lapjának 18/17 – egységes szerkezetű szöveg, 30/17, 5/20) 

- a Szabadka város szervei által hozott okiratok közzétételéről szóló rendelet (Szabadka Község 

Hivatalos Lapjának 29/08 száma). 

 

A közigazgatási hivatal működésének nyilvánossága a képviselő-testület, a városi tanács, a 

polgármester, a hivatalvezető vagy a hivatalvezető által meghatalmazott személyek révén valósul meg. 

A közigazgatási hivatal működésének nyilvánossága az alábbiak révén valósul meg: 

- a közigazgatási hivatal munkájára vonatkozó beszámolók benyújtása, 

- információk és közlemények nyújtása a köztájékoztatási eszközöknek, 

- a feladatkörébe tartozó kérdésekre adott válaszok és  

- egyéb módon, amivel biztosítható a működés nyilvánossága.  

A közigazgatási hivatal megtagadhatja az információnyújtást, ha annak tartalma állami, 

szolgálati vagy üzleti titok. 

A közigazgatási hivatal működésére vonatkozó információk nyújtásáról és azok 

megtagadásáról a hivatalvezető dönt. 
 

Szabadka Város Hivatalos Lapjában közzé kell tenni: 

- a közigazgatási hivatal által meghozott okiratokat, ha abban előírták, hogy az megjelenjen a 

hivatalos lapban, 

- a közigazgatási hivatal munkatestületei által hozott okiratokat, ha a munkatestület okiratában 

előírták, hogy az megjelenjen a hivatalos lapban, 

- a Hivatalos lapban közzétett rendeletek és egyéb okiratok helyreigazításait, 

- a közigazgatási hivatal egyéb olyan okiratait, melyekre a törvény vagy önkormányzati előírás 

azt előírja. 
 

A Város szerveinek hirdetőtábláján közzé kell tenni: 

- a közigazgatási hivatal által meghozott általános okiratokat, melyek nem jelennek meg 

Szabadka Város Hivatalos Lapjában, de a törvény előírja, hogy azokat közzé kell tenni a 

hirdetőtáblán, vagy ha közzétételük után lépnek hatályba, 

- a közigazgatási hivatal munkatestületei által hozott okiratokat, ha a munkatestület okiratában 

előírták, hogy azt közzé kell tenni a hirdetőtáblán, 

- a hirdetőtáblán közzétett okiratok helyreigazításait,  

- a közigazgatási hivatal egyéb olyan okiratait, melyekre a törvény vagy önkormányzati előírás 

azt előírja. 
 

A működés nyilvánosságát, annak korlátozását és a nyilvánosság kizárását szabályozó 

okiratokkal kapcsolatos hiteles tolmácsolások, szakvélemények és jogi álláspontok nincsenek. 
 

A LEGGYAKRABBAN IGÉNYELT KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK JEGYZÉKE 
 

A leggyakrabban igényelt közérdekű információk a közigazgatási hivatal által lebonyolított 

közbeszerzési eljárásaiban benyújtott ajánlatok felbontására és a telkek kisajátítására vonatkoznak. 

Ezeket az információkat leggyakrabban elektronikus úton (e-mailben) kérik. 
 

A HATÁSKÖRÖK, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGKÖRÖK LEÍRÁSA 
 

A közigazgatási hivatal a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 129/07, 83/14-más törv., 101/16-más törv. és 47/18 sz.) és Szabadka város 

alapszabályával (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21, 

16/21) összhangban: 
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1) Előkészíti a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által hozott előírások 

és más okiratok tervezetét; 

2) végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács rendeleteit és más 

okiratait; 

3) a közigazgatási eljárásban első fokon határoz a polgárok, vállalatok, intézmények és 

szervezetek jogairól és kötelezettségeiről a város hatáskörébe tartozó közig. ügyekben; 

4) közigazgatási felügyeletet gyakorol a képviselő-testület előírásainak és más általános 

okiratainak végrehajtása felett; 

5) végrehajtja azokat a törvényeket és más előírásokat, melyek végrehajtásával a Város 

van megbízva; 

6) szakmai és adminisztrációs teendőket végez a képviselő-testület, a polgármester és a 

városi tanács részére;  

7) a törvény, az alapszabály, a képviselő-testület rendeletei, valamint egyéb okiratok által 

meghatározott egyéb tevékenységeket is végez. 
 

A közigazgatási hivatal keretében, az egyes titkárságok és szűkebb szervezeti egységek az 

alábbi feladatokat végzik: 
 

I. A Pénzügyi Titkárság a következő tevékenységeket végzi: 

- a város költségvetésének és a költségvetés zárszámadásának előkészítése és kidolgozása, belső 

ellenőrzés, mérlegkészítés a közbevételekről és kiadásokról, a költségvetési tervezet 

kidolgozásához szükséges utasítás elkészítése, a közvetlen költségvetési szervek tervei 

végrehajtásának ellenőrzése, jóváhagyja a negyedévi és havi terveket, illetve az átvett 

kötelezettségek kvótáját, jóváhagyja az előirányzatok és kvóták módosítására benyújtott 

kérelmeket, figyelemmel kíséri a költségvetési bevételeket és kiadásokat, gondoskodik a 

köztársasági költségvetés eszk. átvételéről, a folyó- és állandó tartalékok felhasználásáról és a 

költségvetés végrehajtásának ideiglenes felfüggesztéséről, figyelemmel kíséri a város 

hitelbevételeit, kiadásait, irányítja a szabad kincstári eszközökkel való gazdálkodást, 

- tervelemzés és beszámolás, 

- a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetének egyeztetése a városi költségvetés 

előkészítésének folyamatában a költségvetési jogcímcsoportok és a költségvetési szervek 

szerint, és figyelemmel kíséri a költségvetési eszközök törvényes és rendeltetés szerinti 

felhasználását a költségvetési jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, 

- a titkárság hatáskörébe tartozó okiratok tervezetének előkészítése, melyeket a képviselő-

testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg, 

- a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi tervek végrehajtása, 

- a titkárság hatáskörébe tartozó, a városi képviselő-testület előírásainak és más általános 

okiratainak végrehajtása feletti közigazgatási felügyeleti teendők, 

- a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által rábízott, a titkárság 

hatáskörébe tartozó egyéb szakmai és más feladatok ellátása és 

- a törvény, az alapszabály és a képviselő-testület rendeletei és más okiratok által meghatározott 

egyéb tevékenységek. 
 

II. Az Adóügyi Titkárság a következő tevékenységeket végzi: 

- helyi közbevételek kivetése és behajtása, 

- a titkárság hatáskörébe tartozó okiratok tervezetének előkészítése, melyeket a képviselő-

testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg, 

- a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek végrehajtása, 

- a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és képviselő-testületi rendeletek végrehajtása feletti 

közigazgatási felügyelet, 

- a titkárság munkakörébe tartozó egyéb szakmai, adminisztrációs és műszaki teendők, 

melyekkel a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács bízza meg 

- a törvénnyel, alapszabállyal és képviselő-testületi rendeletekkel megszabott teendők, 
 

          III. Az Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága az alábbi feladatokat látja el: 

- a városi képviselő-testület és munkatestületei számára szükséges teendőket, 
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- a városi tanács és munkatestületei számára szükséges munkafeladatokat, 

- a polgármester tisztségének betöltésével kapcsolatos teendőket lát el, 

- protokoll tevékenységet, 

- munkafeladatokat a hivatalvezető szükségleteire, 

- ingyenes jogsegély-szolgálat, a törvénnyel összhangban, 

- a közbeszerzéssel kapcsolatos szakmai és adminisztrációs teendők, 

- a közigazgatási hivatal információs rendszerének fejlesztésével és fenntartásával kapcsolatos 

munkák elvégzése, 

- az anyakönyvek, az állampolgárság, a házasság, a személyi név, a lakossági törzsszám és a 

választói névjegyzék vezetése, valamint az irodai ügyvitel, iktató, irattár terén szükséges 

teendők, valamint a helyi önkormányzat és a helyi közösségek közötti koordináció, 

- a közigazgatási hivatal irányítása alá tartozó építmények és üzlethelyiségek használatával és 

karbantartásával kapcsolatos teendők, 

- az önkormányzati szervek irodaházai fenntartásának megszervezése és az irodák takarítása, 

- a szállítási szolgáltatások a városi szervek szükségleteire, a géppark fenntartása,  

- a titkárság hatáskörébe tartozó okiratok tervezeteinek kidolgozása, melyeket a képviselő-

testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg, 

- a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek kidolgozása a költségvetés előkészítésében 

jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, a költségvetési eszközök törvényes és 

rendeltetésszerű felhasználásának követése jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint,  

- a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi tervek végrehajtása, 

- a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott egyéb szakmai, 

adminisztrációs és műszaki teendők, és 

- a törvénnyel, az alapszabállyal, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal 

meghatározott egyéb teendők. 
 

            IV. A Társadalmi Tevékenységek Titkársága a következő tevékenységeket végzi: 

- ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás 

területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a társadalmi gyermekellátás, az 

egészségügyi védelem elsődleges szinten, a szociális védelem  és a harcos és rokkantvédelem 

területén, a humanitárius szervezetek, a rokon jellegű szociális projektek, a testnevelés, sport 

és ifjúságra vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával 

kapcsolatos teendőket, amelyeknek közvetlen végrehajtását a törvény a városra ruházta, 

- végrehajtja a képviselő-testület, a városi tanács és a polgármester rendeleteit és más okiratait 

az óvodai, az alapfokú és középfokú oktatás, a kultúra, a tájékoztatás területével, a vallási és 

más társadalmi szervezetekkel, továbbá a társadalmi gyermekellátás, az egészségügyi védelem 

elsődleges szinten, a szociális védelem és a harcos és rokkantvédelem területével, a 

jótékonysági szervezetekkel, a rokon jellegű szociális projektekkel, a testnevelés, sport és 

ifjúsággal kapcsolatosan, 

- a közigazgatási eljárásban első fokon határoz a személyek jogairól és kötelezettségeiről a 

titkárság hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben, 

- ellátja az oktatási felügyelőségnek a városra ruházott feladatait, 

- elvégzi a rábízott szakmai és szervezési teendőket menekültstátus elismerése, a menekültekről 

való gondoskodás terén, figyelemmel kíséri a helyzetet, gondoskodik a menekültek és 

kitelepültek szükségleteinek kielégítéséről, valamint közigazgatási és egyéb teendőket lát el a 

menekültekről való társadalmi gondoskodásra vonatkozó előírás közvetlen megvalósításában, 

- feltételek biztosítása a fiatal sporttehetségek eredményesebb munkájához és szerepléséhez, 

- közigazgatási felügyeletet gyakorol a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és a képviselő-

testület más általános okiratok végrehajtása felett, 

- elkészíti a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és más okiratok tervezetét, melyeket a 

képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg, 

- kidolgozza a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a költségvetéshez 

jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és figyelemmel kíséri a költségvetési 

eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználását jogcímcsoportok és felhasználók szerint  

- megvalósítja a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket, 
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- a titkárságra ruházott egyéb szakmai és más teendőket lát el, melyeket a képviselő-testület, a 

polgármester és a városi tanács határoz meg, és 

- a törvényben, az alapszabályban, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal 

meghatározott egyéb teendőket lát el. 

           V. Az Építésügyi Titkárság a következő tevékenységeket végzi: 

- végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács építés tárgykörbe tartozó 

rendeleteit és más okiratait, 

- megszervezi a területi-városrendezési dokumentáció, valamint a telekrendezési műszaki 

dokumentáció meghozatalát, 
- a közigazgatási eljárásban első fokon dönt a személyek jogairól és kötelezettségeiről a 

titkárság hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben, 

- végrehajtja a város hatáskörébe tartozó, építéssel kapcsolatos jogszabályokat,  
- kidolgozza a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a költségvetéshez 

jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és követi a költségvetési eszközök törvényes 

és rendeltetésszerű felhasználását jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint  

- követi a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket, 

- közigazgatási felügyeletet gyakorol a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és a képviselő-

testület más általános okiratok végrehajtása felett,  

- elkészíti az építéssel kapcsolatos előírások és más okiratok tervezetét, melyeket a képviselő-

testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg, 

- a titkárságra ruházott egyéb szakmai és más teendőket lát el, melyeket a képviselő-testület, a 

polgármester és a városi tanács határoz meg, és 

- a törvényben, az alapszabályban, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal 

meghatározott egyéb teendőket lát el. 

 

           VI. A Vagyonjogi Titkárság a következő tevékenységeket végzi: 

- végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács vagyonjogi ügyekkel 

kapcsolatos döntéseit és egyéb okiratait 

- közigazgatási eljárásokban első fokon dönt a titkárság hatáskörébe tartozó közigazgatási 

ügyekben   

- végrehajtja a városra ruházott, vagyonjoggal kapcsolatos jogszabályok végrehajtását,  
- kidolgozza a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a költségvetéshez 

jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és követi a költségvetési eszközök törvényes 

és rendeltetésszerű felhasználását jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint  

- követi a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket, 

- közigazgatási felügyeletet gyakorol a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és a képviselő-

testület más általános okiratok végrehajtása felett,  

- elkészíti a vagyonjogi kérdésekkel kapcsolatos előírások és más okiratok tervezetét, melyeket 

a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg, 

- a titkárságra ruházott egyéb szakmai és más teendőket lát el, melyeket a képviselő-testület, a 

polgármester és a városi tanács határoz meg, és 

- a törvényben, az alapszabályban, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal 

meghatározott egyéb teendőket lát el. 

 

VII. A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság a következő teendőket látja el: 

- végrehajtja a gazdasággal, gazdaságfejlesztéssel és turizmussal kapcsolatos törvényeket és 

egyéb olyan jogszabályokat, amelyeknek végrehajtását a városra ruházták, 

- végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghozott, 

gazdasággal, gazdaságfejlesztéssel és turizmussal kapcsolatos rendeleteket és más okiratokat, 

- a közigazgatási eljárásban első fokon dönt a személyek jogairól és kötelezettségeiről a 

titkárság hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben, 

- közigazgatási felügyeletet gyakorol a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és a képviselő-

testület más általános okiratok végrehajtása felett, 
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- elkészíti azoknak az előírásoknak és más okiratoknak a tervezetét, melyeket a képviselő-

testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg a gazdasággal, gazdaságfejlesztéssel és 

turizmussal kapcsolatosan, 

- kidolgozza a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a költségvetéshez 

jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és követi a költségvetési eszközök törvényes 

és rendeltetésszerű felhasználását jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint,  

- követi a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket  

- a titkárságra ruházott egyéb szakmai és más teendőket lát el, melyeket a képviselő-testület, a 

polgármester és a városi tanács határoz meg, és 

- a törvényben, az alapszabályban, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal 

meghatározott egyéb teendőket lát el. 
 

           VIII: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság a következő teendőket látja el: 

- végrehajtja a mezőgazdasággal és környezetvédelemmel kapcsolatos azon törvényeket, 

melyek végrehajtását a városra bízták, 

- végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghozott, 

mezőgazdasággal, és környezetvédelemmel kapcsolatos rendeleteket és más okiratokat, 

- a közigazgatási eljárásban első fokon dönt a személyek jogairól és kötelezettségeiről a 

titkárság hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben, 

- közigazgatási felügyeletet gyakorol a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és a képviselő-

testület más általános okiratok végrehajtása felett, 

- elkészíti azoknak az előírásoknak és más okiratoknak a tervezetét, melyeket a képviselő-

testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg a mezőgazdasággal és 

környezetvédelemmel kapcsolatosan, 

- kidolgozza a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a költségvetéshez 

jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és követi a költségvetési eszközök törvényes 

és rendeltetésszerű felhasználását jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint,  

- követi a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket  

- a titkárságra ruházott egyéb szakmai és más teendőket lát el, melyeket a képviselő-testület, a 

polgármester és a városi tanács határoz meg, és 
- ellátja a törvényben, az alapszabályban, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal 

meghatározott egyéb teendőket. 
 

           IX. A Kommunális, Energia és Közlekedésügyi Szolgálat a következő teendőket látja el: 

- végrehajtja a kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatos azon törvényeket, 

melyek végrehajtását a városra bízták, 

- végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghozott, 

kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatos rendeleteket és más okiratokat, 

- a közigazgatási eljárásban első fokon dönt a személyek jogairól és kötelezettségeiről a 

titkárság hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben, 

- közigazgatási felügyeletet gyakorol a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és a képviselő-

testület más általános okiratok végrehajtása felett, 

- elkészíti azoknak az előírásoknak és más okiratoknak a tervezetét, melyeket a képviselő-

testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg a kommunális, energia és közlekedési 

ügyekkel kapcsolatosan, 

- kidolgozza a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a költségvetéshez 

jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és követi a költségvetési eszközök törvényes 

és rendeltetésszerű felhasználását jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint,  

- követi a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket  

- a titkárságra ruházott egyéb szakmai és más teendőket lát el, melyeket a képviselő-testület, a 

polgármester és a városi tanács határoz meg, és 
- ellátja a törvényben, az alapszabályban, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal 

meghatározott egyéb teendőket. 
 

             X. A Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság a következő teendőket látja el: 

- felügyeleti ellenőrzés objektumok építése és felújítása terén, 
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- felügyeleti ellenőrzés a kommunális tevékenységek területén, 

- felügyeleti ellenőrzés a közlekedéssel és utakkal kapcsolatosan, 

- felügyeleti ellenőrzés a környezetvédelem terén, 

- közigazgatási felügyelet a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és a képviselő-testület más 

általános okiratai végrehajtása felett, 

- a kommunális rendőrség munkafeladatai, 

- az önkormányzat honvédelmi kötelezettségeit előíró jogszabályokból eredő teendők, 

- az önkormányzat katasztrófavédelmi kötelezettségeit előíró jogszabályokból eredő teendők 

- kidolgozza a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a költségvetéshez 

jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és követi a költségvetési eszközök törvényes 

és rendeltetésszerű felhasználását jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint,  

- követi a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket  

- a titkárságra ruházott egyéb szakmai és más teendőket lát el, melyeket a képviselő-testület, a 

polgármester és a városi tanács határoz meg, és 
- ellátja a törvényben, az alapszabályban, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal 

meghatározott egyéb teendőket. 

 

XI. A Beruházási és Fejlesztési Titkárság a következő teendőket látja el: 

- stratégiai tervezés, a város szempontjából jelentős beruházások éves programjainak 

kezdeményezése, kidolgozása és végrehajtása,  

- a beruházási költségtervek kidolgozása és követése, 

- a beruházási prioritások előterjesztése és a projektfeladatok kitűzése a végrehajtókkal, 

- a vagyonjogi előkészítés, a tervdokumentáció és az építési tervek koordinálása a közigazgatási 

hivatal illetékes titkárságaival és az önkormányzati alapítású vállalatokkal, 

- a tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos teendők koordinálása és végrehajtása az 

alacsony-, magas és vízépítési tervek kidolgozására jogosult alanyokkal, 

- a beruházások megvalósításához és a beruházási marketinghez szükséges adatbázis létesítése, 

- tenderdokumentáció készítése a beruházásokhoz és az önkormányzati beruházások feletti 

szakmai felügyelet, 

- szakmai teendők a programoknak a kommunális infrastruktúra fejlesztési terveivel való 

9összehangolásán, a képviselő-testületi rendeleteknek megfelelően, 

- a szakmai beruházási felügyelet teendői,  

- feltételek biztosítása az építési közterület közművesítéséhez, illetve a kommunális 

infrastruktúra építéséhez és a közterületek rendezéséhez,  

- szakmai teendők a városi költségvetésből, hitelből vagy támogatásból pénzelt beruházások 

megvalósításával kapcsolatban, 

- szakmai teendők a nemzetközi pénzintézményekkel kötött hitel- vagy támogatási szerződések 

alapján pénzelt beruházások megvalósításával kapcsolatban, illetve a törvénnyel és a város 

alapszabályával előírt más bevételekből, melyek javak vagy szolgáltatások közbeszerzésére 

vonatkoznak (műszaki dokumentáció kidolgozása, műszaki dokumentáció ellenőrzése, 

szakmai felügyelet gyakorlása;  

- műszaki vizsgálatok; IT és ERP szolgáltatások; tanácsadás és egyéb szolgáltatások) 

munkálatok (építés, bővítés, felújítás, átalakítás, szanálás és az önkormányzati beruházásokon 

végzett egyéb munkálatok), 

- információk biztosítása a helyszínről, az elvi engedélyekről, építési engedélyekről, 

munkálatok bejelentéséről és használatbavételi engedélyekről, 

- a szerződésbe foglalt munkálatok mennyiségének, minőségének és ütemének követése, 

- a beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek követése és nyilvántartásba vétele 

- a tenderdokumentáció kidolgozásával és a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb teendők, 

- a munkálatok feletti szakmai felügyelet az alapvető létfeltételek biztosítása céljából elemi 

csapások vagy műszaki balesetek esetén, melyek következményei veszélyeztetik a lakosság 

életét és egészségét és a környezetet, az ilyen katasztrófák elleni védelmet szabályozó 

előírásoknak megfelelően (gyors beavatkozások), az önkormányzat hatáskörébe tartozó 

objektumokon, 
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- a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács beruházásokkal kapcsolatos döntéseinek 

és más okiratainak végrehajtása, 

- a beruházásokra vonatkozó azon törvények és jogszabályok végrehajtása, melyek végrehajtása 

a városra lett bízva, 

- az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szakmai teendők, 

- kidolgozza a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a költségvetéshez 

jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és követi a költségvetési eszközök törvényes 

és rendeltetésszerű felhasználását jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint,  

- követi a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket, 

- közigazgatási felügyeletet gyakorol a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és a képviselő-

testület más általános okiratok végrehajtása felett, 

- elkészíti azoknak az előírásoknak és más okiratoknak a tervezetét, melyeket a képviselő-

testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg a beruházások terén,  

- a titkárságra ruházott egyéb szakmai és más teendőket lát el, melyeket a képviselő-testület, a 

polgármester és a városi tanács határoz meg, és 
- ellátja a törvényben, az alapszabályban, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal 

meghatározott egyéb teendőket. 

 
      XII.  A Polgármesteri Kabinetben a következő munkákat látják el: 

- a polgármester tevékenységeinek előkészítése és koordinálása, 

- a városi szervek munkájáról a médiákban megjelent értesítések és információk figyelemmel 

követése, 

- külföldi alanyokkal való együttműködés (nemzetközi tevékenységek, regionális és határon 

átívelő kapcsolatok, bilaterális és multilaterális együttműködés), 

- pénzügyi tervek vázlatának kidolgozása a városi költségvetés előkészítésének folyamatában és 

a költségvetés törvényes és rendeltetésszerű felhasználásának követése, melyek a kabinet 

hatáskörébe tartoznak. 

 

            XIII. A Humánerőforrás Osztály a következő munkákat végzi: 

- szakmai és technikai munkák a jelöltek kiválasztásának és foglalkoztatásának eljárásában,  

- a Káderügyi tervjavaslat elkészítése,  

- a tisztviselők szakmai továbbképzésének megszervezése, 

- a megvalósított képzések hatásának felmérése,  

- elemezni, hogy szükség van-e a tisztviselők képzésére és továbbtanulására (mindenki 

esetében)  

- a tisztviselők szakmai továbbképzéséről szóló éves tervjavaslat előkészítése, valamint az éves 

szakmai továbbképzési program végrehajtásának pénzügyi tervjavaslata előkészítése,  

- a tisztviselők értékelési eredményeinek elemzése és hatásainak követése,  

- káderügyi nyilvántartás és az alkalmazottak személyi aktáinak vezetése,   

- a tisztviselők karrierfejlődése szempontjából fontos egyéb munkák, 

- az alkalmazottak jogainak és kötelezettségeinek megvalósításához kapcsolódó okiratok 

előkészítése, 

- részt vesz a pénzügyi tervek kidolgozásában a városi költségvetés elkészítésének eljárásában. 

 

 

AZ ÜGYKEZELÉS A HIVATAL HATÁSKÖREI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGKÖREI 

KERETÉBEN, AZ ÉRDEKELT SZEMÉLYEKNEK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS 

 
MEGJEGYZÉS:  

A közigazgatási hivatal hatáskörei, kötelezettségei és jogkörei keretében 

folytatott ügykezelés és az érdekelt személyeknek nyújtott szolgáltatások és az 

ezzel kapcsolatos eljárás összegzett leírása a közigazgatási hivatal egyes 

titkárságai által folytatott ügykezelés és az alkalmazott előírások és jogszabályok 

felsorolása révén történik. 
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I. Pénzügyi Titkárság 

 

1) Kincstári, Költségvetés-tervezési és Tájékoztatási Szolgálat 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

 

A városi költségvetésről szóló rendelet előkészítése 

 

A költségvetés előkészítésére vonatkozó utasítás kibocsátása 

Miután a Pénzügyminisztériumtól megkapta a költségvetésre vonatkozó memorandumot, a 

költségvetési rendszerről szóló törvényben rögzített költségvetési naptárt tiszteletben tartva, a 

Költségvetési és számviteli szolgálat (a továbbiakban: szolgálat) – Kincstári és költségvetés-

tervezési részlege (a továbbiakban: részleg) kidolgozza a költségvetés előkészítésére vonatkozó 

utasítást és azt továbbítja a város közvetlen költségvetési szerveinek.  

A költségvetés-tervezet előkészítésére vonatkozó utasítás alapján a város közvetlen 

költségvetési szervei kidolgozzák a pénzügyi terveik javaslatát és azt továbbítják a szolgálathoz. 

 

A közvetlen és közvetett költségvetési szervek pénzügyi tervjavaslatainak kidolgozásában 

való részvétel  

A részleg a közvetlen költségvetési szervekkel közösen, vagy közvetlenül a közvetett 

költségvetési szervektől lekéri a költségvetés-tervezet kidolgozásához szükséges, a költségvetési 

szervek finanszírozására vonatkozó adatokat.  

 

A költségvetés-tervezet véglegesítése és továbbítása a képviselő-testülethez 

A közvetlen és közvetett költségvetési szervek által benyújtott pénzügyi tervjavaslatok alapján 

a szolgálat kidolgozza a város költségvetésének tervezetét és azt továbbítja a polgármesterhez, illetve a 

városi tanácshoz. A városi tanács a szolgálattól további információkat vagy magyarázatokat kérhet a 

költségvetés-tervezettel kapcsolatban. A városi tanács véglegesíti a város költségvetésének tervezetét 

és azt kötelezően továbbítja a képviselő-testülethez elfogadásra, a költségvetési ütemtervben 

megszabott határidőn belül.  

A költségvetésről szóló rendelet megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában. 

 

Az ideiglenes finanszírozásról szóló rendeletjavaslat véglegesítése  

A költségvetést egy pénzügyi évnyi időszakra szokás meghozni és arra az évre vonatkozik, 

amelyben meghozták. Amennyiben a képviselő-testület a pénzügyi év kezdetéig nem hozza meg a 

költségvetést, a szolgálat kidolgozza a három havi ideiglenes finanszírozásról szóló rendelet 

tervezetét és azt továbbítja a városi tanácshoz, amely meghozza az ideiglenes finanszírozásról szóló 

rendeletet. 

 

A költségvetés és a közvetett költségvetési szervek pénzügyi terveinek módosításáról és 

kiegészítéséről szóló rendelet véglegesítése 

Amennyiben a pénzügyi év folyamán olyan törvényt vagy jogszabályt hoznak, melynek 

hatására csökkennek a tervezett bevételek vagy jövedelmek, illetve növekednek a tervezett kiadások 

és költségek, rendeletet kell hozni a további bevételek vagy jövedelmek meghatározásáról, illetve a 

kiadások és költségek csökkentéséről, a költségvetés kiegyensúlyozása érdekében.  

Ha a pénzügyi év folyamán megnövekednek a kiadások vagy költségek, illetve ha 

csökkennek a bevételek vagy jövedelmek, a költségvetést a tervezett kiadások csökkentésével vagy 

új bevételek és jövedelmek bevezetésével kell kiegyensúlyozni.  

A költségvetés kiegyensúlyozása pótköltségvetés útján történik, melyet a költségvetés 

meghozatalával azonos eljárás szerint kell meghozni.  

 
 

 

A költségvetés teljesítésével kapcsolatos teendők 
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A költségvetés bevételeinek behajtása 

A költségvetés bevételeinek behajtása és megfizettetése a törvénnyel összhangban történik, 

függetlenül a költségvetésben az egyes bevételnemeknél meghatározott összegtől. A szolgálat 

nyilvántartást vezet a Város Behajtott bevételeiről, jelzi a tervezett bevételektől való esetleges 

eltéréseket a bevételek megszabásával és behajtásával megbízott szolgálatnak és gondot visel a 

céleszközök felhasználásáról. 

 

Az előirányzatok elosztása  

A költségvetésről szóló törvény, illetve rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül azok 

a közvetlen költségvetési szervek, melyek a közvetett költségvetési szervek pénzeléséért felelnek 

elosztják az eszközöket a közvetett költségvetési szervek között a jóváhagyott előirányzatok 

keretében, és erről értesítik a közvetett költségvetési szerveket, a Kincstári Igazgatóság, illetve a 

Város kincstárának jóváhagyását követően. Annak a közvetlen költségvetési szervnek, amely nem a 

fentebb leírt módon jár el, nem utalják át a költségvetési eszközöket, beleértve a fizetéseket is.  

 
A költségvetésből történő kifizetések  

A közvetlen költségvetési szerv fizetési meghagyása alapján, amelyhez mellékelték a 

közvetett költségvetési szervek fénymásolt könyvviteli dokumentációját, a Szolgálat átutalja az 

eszközöket a közvetett költségvetési szerv számlájára, illetve kifizeti a számlákat.  

 

Az eszközök visszautalása a költségvetésbe vagy a költségvetésből  

Abban az esetben, ha egy bizonyos kifizetésnek nem volt jogi alapja, a közvetlen 

költségvetési szerv köteles azonnal kérni az eszközök visszautalását a költségvetésbe. Ha az 

eszközöket még abban a pénzügyi évben visszautalják, amelyben a kifizetés történt, a költségvetési 

szerv pénzügyi tervének kiadási oldalát arányos részben kell csökkenteni. Ha az adóalanytól több 

pénzt hajtottak be, vagy ha a behajtás téves alapon történt, a pénzt a közbevételeket szabályozó 

törvény szerint kell visszafizetni. 

 

Az előirányzatok év közbeni módosítása 

A költségvetési rendszerről szóló törvényben leírt esetekben a közvetlen költségvetési szerv 

a szolgálat jóváhagyásával a meghatározott kiadásra jóváhagyott előirányzatot értékének legfeljebb 

5%-áig átirányíthatja más célra is. 

 

Folyó költségvetési tartalék 

A költségvetési eszközök iránti igénylések alapján a Szolgálat elkészíti a folyó költségvetési 

tartalék eszközeinek felhasználási javaslatát, gondot viselve az eszközöknek a közvetlen 

költségvetési szervek közötti elosztásáról és a határozatot a polgármesterhez utalja meghozatalra. 

 

Állandó költségvetési tartalék 

A költségvetési eszközök iránti igénylések és az arra vonatkozó dokumentáció alapján a 

Szolgálat elkészíti az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználására vonatkozó 

határozatjavaslatot, tekintetbe véve a kárt előidéző rendkívüli körülményeket, a határozatot a 

polgármesterhez utalja meghozatalra. A jelentési időszakok végén a Szolgálat javaslatot készít az 

állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról, melyet a polgármester továbbít a 

képviselő-testülethez, a költségvetési zárszámadással együtt.  

 

A kincstár egységesített számlájával kapcsolatos teendők 

A Városi kincstár a következő teendőket látja el: 

 pénzügyi tervezés, amely magába foglalja: 

o a helyi hatóságok egységesített számlájára beérkező pénzfolyamok megtervezése és 

követése, a kiadások teljesítésére irányuló kérelmek követése; 

o a vállalt kötelezettségek és kifizetések negyedéves és havi kvótáinak definiálása; 

 a helyi hatóságok kincstári számlájának kezelése, amelyre a bevételek befizetése és a 
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kifizetések történnek, s ami magába foglalja az alábbiakat: 

o likviditás kezelése; 

o pénzeszközök kezelése; 

o adósságvállalásból származó bevételek kezelése; 

 költségvetési számvitel és költségvetési jelentés, ami a következőket foglalja magába: 

o a kifizetések feldolgozása és a bevételek nyilvántartásba vétele; 

o az üzleti könyvek vezetése; 

o pénzügyi jelentéstétel; 

o beszámolók előkészítése és kidolgozása, az önkormányzati költségvetés 

zárszámadásának kidolgozása, a konszolidált beszámoló kidolgozása; 

 a kiadások ellenőrzése, ami felöleli az adósságvállalások és a költségvetés terhére történő 

kifizetések jóváhagyási folyamatának irányítását  

 a bértömeg alakulásának követése a közvállalatokban és beszámolók továbbítása a 

minisztériumhoz. 
 

A Város adósságvállalásával kapcsolatos teendők 

A Város adósságvállalása  

A Város adósságvállalásáról a Képviselő-testület hoz döntést, a Pénzügyminisztérium 

előzetes véleményezésével. A Város vehet fel hazai és külföldi hitelt is, hazai vagy külföldi 

valutában. A Város nem vállalhat jótállást.  

 

A Város adósságvállalása a folyó likviditási hiány finanszírozására  

A Város vállalhat adósságot a folyó likviditási hiány finanszírozására, ami a közbevételek és 

közkiadások alakulásában keletkező aránytalanságok következtében keletkezik. A hitel teljes 

összegét még annak a költségvetési évnek a vége előtt vissza kell fizetni, amelyben a hitelszerződést 

megkötötték, azt refinanszírozni vagy a következő költségvetési évre átvinni nem lehet. A 

költségvetési év folyamán a folyó likviditási hiány finanszírozására szolgáló adósságvállalás mértéke 

nem haladhatja meg a Város előző évben megvalósított bevételeinek 5%-át.  

 

A Város hosszú távú adósságvállalása  

A Város nem vállalhat hosszú távú adósságot, kivéve a költségvetésben előirányzott nagy 

méretű beruházások finanszírozására vagy refinanszírozására. A nagy méretű beruházások kiadásaira 

felvett hosszú távú hitel teljesítetlen tartozása nem haladhatja meg a Város előző évben megvalósított 

folyó bevételeinek 50%-át. A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú lejáratú 

hitel egy évre eső összege és a kamatok nem haladhatják meg a Város költségvetésének előző évben 

megvalósított bevételeinek 15%-át.  

 

A pénzeszközök kihelyezése és a Város adósságvállalása  

A Város, az adósságvállalás költségeinek csökkentése érdekében, a megfelelő 

kockázatvállalás mértékének megfelelően kihelyezhet pénzeszközöket, illetve végezhet egyéb 

tranzakciókat a szabadrendelkezésű készpénzzel, a Város költségvetésének rendes teljesítése után, a 

Szerb Nemzeti Bank leszámítolási kamatlábánál alacsonyabb kamatláb szerint. A város vállalhat 

adósságot hitelfelvétel vagy értékpapírok kibocsátása révén, azzal a feltétellel, hogy az 

értékpapírokat kizárólag a Szerb Köztársaság és a pénzügyi intézmények vásárolhatják fel. A Város 

hathavonta adatokat szolgáltat a Pénzügyminisztériumnak az adósságvállalások neméről, a hitel 

összegéről és törlesztéséről, és a kamatlábak értékéről. 

 

Az érdekelt feleknek nyújtott szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos eljárás 

 

A szolgálat közvetlenül nem nyújt szolgáltatást jogi és természetes személyeknek  

 

2) Számviteli szolgálat 
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A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

 

A számviteli okmányok mozgásának megszervezésével kapcsolatos teendők  

 

Számviteli okmánynak tekintendő az üzleti változásról és egyéb üzleti történésekről szóló 

írásos bizonyíték, amely tartalmazza az összes adatot, melyek alapján az üzleti könyvekben a 

könyvelés történik. 

Számviteli okmánynak tekintendő az az okmány is, amely a költségvetési számvitelben 

keletkezik, s melynek alapján az üzleti könyvekben a könyvelés történik, mint például a hiányok 

vagy többletek eltörléséről szóló határozat, a követelések és kötelezettségek összehangolására 

vonatkozó okmány, a bérelszámolások, áttekintések, specifikációk, a Kincstári Igazgatóság 

kivonatai, pénztári meghagyások, könyvelési megbízások, kezdő mérleg stb. 

A számviteli okmányt kötelezően az üzleti esemény helyén és idejében kell elkészíteni, 

három (3) példányban, melyek közül egy példány annál a személynél marad, aki az okmányt 

kidolgozta, két példányt pedig el kell juttatni a könyvelőséghez könyvelésre (egy példány a pénzügyi 

könyveléshez, a másik pedig a kapcsolódó nyilvántartásokban és kimutatásokban vezetett 

könyveléshez). 

A Közigazgatási hivatal valamennyi titkársága köteles: 

- a számviteli okmányokat idejében és rendszeresen kidolgozni, a jogszabályoknak és a 

Számviteli részleg utasításainak megfelelően, és azokat a kifizetés előtt könyvelésre átadni, 

és 

- a Számviteli részleg felszólítására kiküszöbölni a számviteli okmányokban észlelt 

szabálytalanságokat és törvénytelenségeket. 

A számviteli okmányok belső mozgásának menete magába foglalja a számviteli okmány 

átvitelét és átvitelének feltételeit a keletkezésének helyétől, illetve külső dokumentum esetén a 

Közigazgatási hivatal iktatójába való beérkezésétől a feldolgozás és ellenőrzés helyén keresztül a 

könyvelés és archiválás helyéig. 

A számviteli okmányt az üzleti könyvekbe történő könyvelése, az üzleti változás vagy egyéb 

üzleti történés másnapján, de legkésőbb két napon belül továbbítani kell, a kézbesítési könyv révén. 

A könyvelés naprakésznek tekintendő: 

- ha a keletkezett változásokat a főkönyvben és a kapcsolódó analitikákban, illetve 

segédkönyvekben a megfelelő dokumentumnak a könyvelőség általi kézhezvételétől 

számított két napon belül elkönyvelik; 

- ha a számítógép-használattal meghatározott üzleti változásokat kinyomtatják, ellenőrzik és a 

számítógépen vezetett üzleti könyvekben naponta frissítik; 

- ha a megfelelő jelentések, időszaki számlák és éves elszámolások a törvénnyel és egyéb 

jogszabályokkal megszabott határidőn belül elkészülnek és eljutnak az illetékes szervekhez,  

- ha a pénztári jelentésbe minden változást bevezetnek még aznap, amikor a változás történt, 

és ha a jelentéseket minden nap lezárják. 

A számviteli okmányok létrehozását, mozgását és kézbesítését, valamint az egyes 

alkalmazottak felelősségét azok helyességéért, pontosságáért és törvényességéért a jelen szabályzat 

és a Közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzata szabályozza. 

 

A számviteli okmányok belső ellenőrzésével kapcsolatos teendők 

 

A számviteli okmányok belső ellenőrzését az a személy végzi, aki a számviteli okmányok 

ellenőrzésével van megbízva az üzleti változások jogalapjának és a kötelezettségvállalásból 

származó pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásának tekintetében. 

A számviteli okmányok ellenőrzésében illetékes alkalmazottnak az alábbiakat kell 

kötelezően megállapítania: 

- hogy a számviteli okmány tartalmában valós adatokat tartalmaz-e, 

- hogy az üzleti változás az érvényes előírások szerint történt-e, 

- hogy alaki-jogi tekintetben helyes-e, illetve tartalmazza-e az összese elemet, 

- hogy számtanilag helyes-e, vagyis nem tartalmaz-e számítási hibákat. 

A számviteli okmányt a könyvelés és kifizetés előtt az ellenőrzésért felelős alkalmazott írja 
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alá. 

A számviteli okmány vizsgálatát követően a számlán történő minden üzleti változásra 

könyvelési megbízást kell kiadni. 

A könyvelési megbízás olyan számviteli okmány, mellyel a jogosult személy elrendeli a 

könyvelés elvégzését a Közigazgatási hivatal üzleti könyveiben. A könyvelési megbízást külön erre a 

célra kidolgozott formanyomtatványon vagy magán a dokumentumon kell kiadni. 

Ha a könyvelési megbízást külön formanyomtatványon állítják ki, a dokumentumon fel kell 

tüntetni a könyvelési megbízás számát. 

A számviteli okmányokat el kell látni a szükséges igazolásokkal és le kell hitelesíteni, hogy a 

bennük szereplő összegek nem lettek kijavítva, törölve vagy megsemmisítve. Ha a dokumentum 

kitöltése során hiba keletkezett, helyreigazítás kivételesen oly módon végezhető, hogy a hibás adatot 

vékony vonallal át kell húzni és a helyes adatot fölé kell beírni. A jegyzett helyreigazítást annak a 

személynek, aki a kiigazítást végezte, illetve aki a számviteli dokumentumot kidolgozta, hitelesítenie 

kell.  
 

Az üzleti változások üzleti könyvekben való nyilvántartásával kapcsolatos teendők 

 

Az üzleti könyvekbe üzleti változások és egyéb üzleti események csak érvényes számviteli 

okmányok (dokumentumok) alapján vezethetők be, amelyekből megállapítható a változás alapja. 

Üzleti könyvek: a Napló, a Főkönyv, a segédkönyvek és segédnyilvántartások. 

A segédkönyvek felölelik: 

- a vevők segédkönyvét; 

- a beszállítók segédkönyvét; 

- az állóeszközök segédkönyvét; 

- a kis értékű leltári tárgyak segédkönyvét; 

- a munkabérek segédkönyvét; 

- a pénztári segédkönyvet és 

- szükség szerint egyéb segédkönyveket. 

Az üzleti könyvek formája a könyvelés módjához igazodik. 

A segédnyilvántartások magukba foglalják: 

- a teljesített kifizetések segédnyilvántartását; 

- a megvalósított bevételek segédnyilvántartását; 

- a kihelyezések segédnyilvántartását; 

- az adósságok segédnyilvántartását és 

- szükség szerint egyéb segédnyilvántartásokat. 

Az üzleti könyvekben le kell könyvelni az induló állapotokat és az üzleti változásokat, az 

időszerűség és rendszeresség elvének tiszteletben tartásával, ami az alábbi módon biztosítható: 

- a könyvelés előzőleg ellenőrzött és likvidált, hiteles okmányok alapján történik, 

- a számviteli okmányok alapján könyvelési megbízást állítanak ki, külön 

formanyomtatványon vagy a kontózást az eredeti dokumentumon végzik el, 

- az egy hónap alatt történt üzleti változásokat ugyan abban a hónapban kell elkönyvelni, és 

- a könyvelés kötelezően időrendi sorrendben kell elvégezni. 

Az üzleti könyvek rendszeres és naprakész vezetéséért közvetlenül a könyveket vezető 

személyek felelnek. 

 

A bérek, a bérek utáni adók és járulékok elszámolásával kapcsolatos teendők 

 

Az alkalmazottak munkabérének elszámolását a bérfejtő végzi az egyes alkalmazottak 

bérelőlegének mértékéről szóló megfelelő határozatok alapján, melyek be lettek jegyezve az 

alkalmazottak törzsadattárába. A munkabérek elszámolása automatikus adatfeldolgozás útján 

történik, számítógéppel. 

A Közigazgatási hivatal titkárságai legkésőbb a hónap első napján eljuttatják a bérfejtőkhöz 

az előző hónapra vonatkozó jelenléti ívet minden egyes alkalmazottra, a bérelőleg elszámolásához 

pedig a hónap 16. napjáig, a folyó hóra vonatkozóan. 

A jelenléti ívet aláírásával kötelezően hitelesíti: 
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- az alkalmazott, akire a jelenléti ív vonatkozik, 

- az alkalmazott, aki a jelenléti ívet kitöltötte és 

- annak a titkárságnak a vezetője, ahol az alkalmazott dolgozik. 

A fentebb leírt módon hitelesített jelenléti ívet a Közigazgatási hivatal vezetője hagyja jóvá. 

A bérfejtő a jelenléti ívek, a betegszabadságok és egyéb munkán kívül töltött idő, 

adminisztrációs és egyéb pénzügyi korlátozások és a bérelőleg mértékének módosításáról szóló 

határozatok alapján elvégzi a munkabér, az adók és járulékok elszámolását. 

Az alkalmazottak munkabére, az adók és járulékok elszámolása pontosságának ellenőrzése 

végett a bérfejtő az elszámolást és a fizetési meghagyásokat a kifizetést megelőző napon továbbítja a 

Kincstári igazgatósághoz. 

Az alkalmazottak munkabérének és juttatásainak kifizetését a pénztáros végzi a bérfejtő 

segítségével, kivéve, ha a kifizetés az alkalmazott bankszámláján keresztül történik. 

A munkabérek és juttatások elszámolására és kifizetésére tett reklamációkat, észrevételeket 

és panaszokat a bérfejtő fogadja és intézi. 

Az alkalmazottaknak a munkabérek és juttatások elszámolására vonatkozó, elfogadott 

észrevételei alapján a javításokat a következő bérelszámolás során kell elvégezni. 

 

A pénztár működésének megszervezésével kapcsolatos teendők 

 

A munkabérek, juttatások és egyéb személyes járandóságok kifizetése a nevezett teendők 

gazdaságossága, ésszerűsége és hatékonysága érdekében a Közigazgatási hivatal pénztára révén 

történik. 

A készpénz mellett a beérkező csekkeket, váltókat és egyéb értékpapírokat is a pénztár 

kasszájában őrzik. 

A pénztár készpénzforgalmáról a pénztáros köteles pénztárnaplót vezetni. 

A készpénzben történő minden befizetést és kifizetést időrendi sorrendben regisztrálni kell a 

pénztárnaplóban – pénztári jelentésben, minden olyan napon, amikor a pénztárnak forgalma van. 

A pénztári napi jelentés olyan segédkönyv, amelybe bejegyzik az egyes napi üzleti 

változásokat, melyek készpénzben történnek. 

A pénztári napi jelentésbe be kell vezeti az arra a dokumentációra és okmányokra vonatkozó 

adatokat, melyek alapján a pénztár a beérkező készpénzt átveszi, illetve melyek alapján a készpénzes 

kifizetések történnek. 

A pénztárnaplót minden olyan napra vezetni kell, amely napon a pénztáron keresztül 

befizetés vagy kifizetés történt. A naplóba az adatokat időrendi sorrendben, a tranzakciók időbeli 

rendjében kell bejegyezni.  

A pénztáron keresztül végzett kifizetéseket, illetve befizetéseket a pénztáros a kifizetési, 

illetve befizetési utalványok alapján végzi, melyeket a befizető, illetve a kifizetés címzettje és a 

pénztáros írják alá, a pénztárnaplót pedig a pénztáros és a Számviteli részleg vezetője írják alá. 

A kifizetési, illetve befizetési utalványokhoz kötelezően mellékelni kell a számviteli 

okmányok eredeti példányát. 

A pénztáros a bármi címen átvett (pl. vagyon eladása címén az alkalmazottaktól vagy más 

természetes személyektől átvett) készpénzt köteles még aznap, de legkésőbb a következő napon 

befizetni a Kincstári Igazgatóságnál nyitott számlára, s ez készpénzkifizetésekre nem használható fel. 

Amennyiben készpénzkifizetésre van szükség (különféle kisebb beszerzések, javítási 

munkák stb.) erre a célra a számláról vehető fel készpénz, amiről jogilag hiteles dokumentációval 

(számla, elismervény, elszámolás stb.) kell rendelkezni. 

A felvett készpénzt a pénztáros köteles még aznap vagy a felvétel másnapján felhasználni, 

illetve a pénztárból kifizetni.  

A fel nem használt készpénzt, illetve azt az összeget, melynek elköltésére nincs jogilag 

hiteles dokumentáció, a pénztáros köteles még aznap, de legkésőbb a következő napon befizetni a 

Kincstári Igazgatóságnál nyitott számlára. 

A készpénzes pénztár egyenlege december 31-én nulla kell legyen.  

A béreket, bérpótlékokat és egyéb személyes juttatásokat még aznap ki kell fizetni, amikor a 

készpénzt e célra felvették a Kincstári Igazgatóságnál. 

A nem kifizetett béreket, bérpótlékokat és egyéb személyes juttatásokat a pénztáros utólag, a 
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következő öt napban fizeti ki az alkalmazottaknak. 

A munkaidő végén a pénztáros lezárja a pénztárnaplót a kezdőállapot, a készpénzforgalom és 

a munkanap végén fennálló új állapot bejegyzésével. 

Amikor a pénztáros lezárja a pénztárnaplót, melynek egyenlege meg kell egyezzen a 

kasszában lévő készpénz mennyiségével, a Számviteli részleg vezetője leellenőrzi a pénztár állását és 

a pénztári ügyvitel szabályosságát, s a megállapított tényállást aláírásával igazolja a pénztárnaplóban. 

Az (eredeti) pénztárnaplót a befizetési és kifizetési utalványokkal és mellékelt 

dokumentációval – okmányokkal a könyvelőséghez kell továbbítani könyvelésre, a másolat pedig a 

pénztárban marad. 
 

Az üzleti könyvek összehangolásával, a vagyon és kötelezettségek összeírásával és a 

követelések és kötelezettségek összehangolásával kapcsolatos teendők 
 

A pénzforgalom és a főkönyv állásának összehangolását a naplóval, illetve a segédkönyvek 

összehangolását a főkönyvvel minden hónap végén el kell végezni, de különösen a vagyonösszeírás, 

a követelések és kötelezettségek összeírása, illetve az időszaki és éves pénzügyi jelentés – 

zárszámadás kidolgozása előtt. 

A vagyon és kötelezettségek könyvviteli nyilvántartásban vezetett állapotát a leltárral 

megállapított valós állapottal a költségvetési év végén kell összehangolni, a folyó év december 31-ei 

egyenleggel. 

A vagyon és kötelezettségek rendes leltárát az üzleti év végén kell elvégezni, amelyre az 

éves pénzügyi jelentés – zárszámadás készül. 

Kivételesen, az üzleti év folyamán is végezhető rendkívüli leltár. 

Leltárral kerül megállapításra a vagyon, a követelések, a kötelezettségek és a tőkeforrások 

tényleges állapota. 

A pénzügyi kihelyezések, követelések és kötelezettségek összeírása az üzleti könyvekben 

jegyzett állapot alapján történik, azzal a feltétellel, hogy az adósokkal és a hitelezőkkel való 

egyeztetés évente legalább egyszer megtörtént, és erről hiteles okmány létezik.  

Az elvégzett éves leltárról szóló elaborátumot a közigazgatási hivatalvezető által meghozott 

döntésekkel, határozatokkal és záró határozatokkal együtt a Könyvviteli szolgálathoz kell továbbítani 

könyvelésre és a könyvelt állapotnak a valós állapottal való összehangolása céljából. 
 

A pénzügyi jelentések kidolgozásával és továbbításával kapcsolatos teendők 
 

A pénzügyi jelentések a következők: 

- állapotmérleg – ismerteti a vagyon, a tőke és a kötelezettségek állapotát a mérlegkészítés 

napján; 

- kiadási és bevételi mérleg – ismerteti a bevételeket, kiadásokat és az üzleti eredményt 

(nyereséget vagy veszteséget) az üzleti évben a mérlegkészítés napjáig; 

- a nagy méretű beruházásokról és finanszírozásról szóló jelentés 

- a pénzáramokról szóló jelentés  

- a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés, amely kimutatja a jóváhagyott előirányzatok 

és teljesítések közötti különbséget; 

Az éves pénzügyi jelentés – Zárszámadás a kincstárral összehangolt bevételekről és 

kifizetésekről vezetett nyilvántartás, illetve más elemző nyilvántartások alapján készül. 

A Közigazgatási hivatal az év folyamán pénzügyi jelentéseket készít a: január - március, 

január – június és január – szeptember időszakokra, a költségvetési év végén, december 31-ei 

egyenleggel pedig éves pénzügyi jelentést – zárszámadást készít. 

A közvetett költségvetési szervek negyedéves pénzügyi jelentéseit a negyedév leteltét követő 

tíz napon belül továbbítani kell a közvetlen költségvetési szervhez – a Közigazgatási hivatalhoz, az 

éves pénzügyi jelentés – zárszámadás egy-egy példányát pedig továbbítani kell a Kincstári 

Igazgatóság illetékes hivatalához és a közvetlen költségvetési szervhez – a Közigazgatási hivatalhoz, 

legkésőbb folyó év február 28-áig.   
 

Az üzleti könyvek lezárásával és az üzleti könyvek és könyvviteli okmányok őrzésével 

kapcsolatos teendők 
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A költségvetési év végén, az összes gazdasági tranzakció nyilvántartásba vételét, illetve 

valamennyi üzleti változás és elszámolás könyvelését követően, közvetlenül az előző évre vonatkozó 

pénzügyi jelentés – zárszámadás elkészítése után az üzleti könyveket le kell zárni, legkésőbb a 

következő év február végéig. 

Azokat a segédkönyveket, melyeket két vagy több évig használnak, kivételesen nem kell 

lezárni az év végén, hanem csak akkor, amikor használatuk megszűnik. 

Az üzleti könyveket olyan módon kell lezárni és elhelyezni, hogy azok a megőrzésük 

határidejének leteltéig hozzáférhetők legyenek. 

Az üzleti könyvek, számviteli okmányok és pénzügyi jelentések őrzésének minimális 

időtartamát a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet 17. szakaszának 4. bekezdése írja 

elő, az őrzési kötelezettség időtartamát pedig annak a költségvetési évnek az utolsó napjától kell 

számítani, amelyre az illető dokumentáció vonatkozik. 

Az üzleti könyvek, számviteli okmányok és könyvviteli szoftver őrzésével azok a személyek 

vannak megbízva, melyek azokat kezelik. Miután az említett okmányokat átadták az irattárba, azt a 

Közigazgatási hivatal irattára őrzi és felel értük. 

 

Az érdekelt feleknek nyújtott szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos eljárás 

 

A szolgálat közvetlenül nem nyújt szolgáltatást jogi és természetes személyeknek  

 

II.  Adóügyi szolgálat 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

 

Jogi ügyek, jogi tanácsadással kapcsolatos teendők és rendeletek, határozatok és egyéb 

okiratok javaslatának kidolgozása: 

- az eredeti forrásbevételekkel és a Szolgálat munkájával kapcsolatos törvények és egyéb 

jogszabályok figyelemmel kísérése, 

- jogi tanácsadás az ügyfeleknek és a Szolgálat munkatársainak, szükség szerint 

határozattervezetek kidolgozása, 

- azon okiratok tervezetének kidolgozása, melyeket a polgármester hoz meg a Szolgálat 

hatáskörébe tartozó ügyekben, 

- azon okiratok tervezetének kidolgozása, melyeket a képviselő-testület hoz meg a Szolgálat 

hatáskörébe tartozó ügyekben, 

- a természetes és jogi személyek adóhatározatai alakjának kidolgozása a Szolgálat 

szükségleteire, 

- közigazgatási eljárás lefolytatása és döntéshozatal első fokon. 

A Szolgálat hivatalból, írásos vagy szóbeli meghagyás alapján rendeletjavaslatokat dolgoz ki 

és eljárást vezet. 

A Szolgálat a hivatalból definiált bejövő információk, illetve az ügyfél kérelmére, írásos vagy 

szóbeli meghagyás alapján látja el a teendőket és jár el az ügyfelek kérelme ügyében. 
 

Az adóalanyok nyilvántartása 

- az Adóigazgatóságtól átvett adatbázis és a bíróságtól kapott adóbejelentések és szerződések 

alapján a Szolgálat kiegészíti a vagyonadóra vonatkozó adatbázisát, az adatbázis kiegészítése 

az adóbevallások (PPI-1 és PPI-2), a bíróságtól és a közjegyzőktől kapott szerződések és 

határozatok, a Szabadkai Ingatlan-nyilvántartó Szolgálattól kapott és egyéb adatok alapján 

történik, melyekhez a titkárság a teendőinek ellátása során jut hozzá; 

- a Szabadka Város Építési Igazgatósága KV-től átvett adatbázis alapján nyilvántartásba lettek 

véve a környezetvédelmi külön díj kötelezettjei, az adatbázis a kiegészítése az adóbevallások, 

a Cégnyilvántartó Ügynökség adatai és egyéb adatok alapján történik, melyekhez a titkárság a 

teendőinek ellátása során jut hozzá;  

- az Adóigazgatóságtól átvett adatbázis alapján nyilvántartásba lettek véve a helyi kommunális 
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illetékek kötelezettjei, az adatbázis a Cégnyilvántartó Ügynökség nyilvántartása, és az alábbi 

kommunális illetékek kötelezettjeinek bevallásai alapján történik: 

a) cégtábla kihelyezése üzlethelyiségen,  

b) terület üzleti célú használata köztéren vagy üzlethelyiség előtt, kivéve a lapárusítást, 

könyvek és kiadványok árusítását, régi és kézműves termékek árusítását, 

c) közúti járművek és utánfutók parkolása rendezett és kijelölt területen, 

egyéb adatok alapján történik, melyekhez a titkárság a teendőinek ellátása során jut hozzá;  

- irodai és helyszíni ellenőrzés alapján; 

- az adószámok nyilvántartása alapján, amit a titkárság havonta két-három alkalommal vesz át, 

az új adóalanyokra vonatkozó adatokkal, akiknek az Adóigazgatóság kiadta az adószámot. 

 

Az adatbázis létrehozása 

- az adatbázis kialakítása a helyi kommunális illetékek és a vagyonadó tekintetében az 

Adóigazgatóságtól, a környezetvédelmi külön díj és a telekhasználati díj tekintetében pedig a 

Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalattól kapott adatok alapján történik; 

- az adatbázis frissítése az adóbevallásokból, a bíróságtól és a közjegyzőktől kapott 

szerződések és határozatok, a Szabadkai Ingatlan-nyilvántartó Szolgálattól, a Cégjegyzéket 

vezető ügynökségtől és az Adóigazgatóságtól kapott adatok és a helyszíni ellenőrzés, 

valamint egyéb adatok alapján történik, melyekhez a titkárság a teendőinek ellátása során jut 

hozzá. 

 

Az adatok begyűjtése és a változások követése  

- az adóalanyokra és illetékkötelezettekre vonatkozó, a Szolgálat működéséhez szükséges 

adatok begyűjtését, pontosságuk ellenőrzését és a változások követését az adóellenőr, az 

adófelügyelő és a Szolgálat más alkalmazottai végzik munkakörük keretében, a 

szolgálatvezető utasítására. 

A város és polgárainak érdekében a Szolgálat folyamatosan együttműködik az adóalanyokkal, 

a Közigazgatási hivatal szervezeti egységeivel, más államigazgatási szervekkel és jogosult 

szervezetekkel a Szolgálat működéséhez szükséges adatok és dokumentumok beszerzése érdekében, 

az adóalanyok nyilvántartásba vételéhez és az adatbázis létrehozásához. 

 

A kötelezettségek megállapításával és a helyi közbevételekre vonatkozó határozatok 

kidolgozásával kapcsolatos teendők 

A jogi és természetes személyek adókötelezettségeinek megállapítását évente egyszer, 

szükség szerint pedig évente többször is el kell végezni, az érvényes jogszabályoknak megfelelően: 

- hivatalból és 

- a benyújtott adóbevallások alapján. 

 

A vagyonadóról szóló határozat meghozatala 

Vagyonadó fizetésére kötelezettek: 

- azok az adóalanyok, kiknek az előző évben is volt ingatlan a tulajdonában – a folyó év 01.01.-

12.361. időszakra; 

- azok az adóalanyok, akik a folyó évben szereztek ingatlant – az ingatlan feletti tulajdonjog 

megszerzésének napjától folyó év 12.31-ig. 

Az adókötelezettséget a benyújtott adóbevallás alapján állapítják meg, amihez mellékelni kell 

a következő okmányokat: 

- a bíróságon vagy közjegyzőnél hitelesített adásvételi, csere-, ajándékozási vagy eltartási 

szerződés, örökösödési végzés vagy bírósági ítélet fénymásolata (tulajdonjogot bizonyító 

okmány) 

- az adóalany személyi igazolványának fénymásolata 

Bizonyíték, minek alapján az adóalany a vagyonadóról szóló törvény 12. szakaszában (az 

SZK Hivatalos Közlönyének 26/01, a JSZK Hivatalos Lapjának 42/02 és az SZK Hivatalos 
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Közlönyének 80/02, 80/02 –más törv., 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – AB 

rendelet, 47/13 és 68/14 – más törv., 95/18, 99/18-AB, 86/19, 144/20, 118/21) foglalt adómentességre 

jogosul. 

Az adóbevallást a benyújtó írja alá és hitelesíti. 
 

A többi helyi közbevételre vonatkozó határozat meghozatala 

A többi helyi közbevétel kötelezettjei: 

- azok az adóalanyok, akik tevékenységüket az előző évben kezdték meg – a folyó év 01.01. – 

12.31. időszakra; 

- azok az adóalanyok, akik tevékenységüket a folyó év során kezdték meg – a tevékenység 

megkezdésének napjától folyó év 12.31-ig; 

- azok az adóalanyok, akik tevékenységüket időszakosan vagy időről időre végzik – a 

tevékenység megkezdésének napjától a tevékenység megszűnésének napjáig. 

Ha az adókötelezettséget az ügyfél kérelmére állapítják meg, az adóbevalláshoz csatolni kell 

az adóbevallásban jelzett dokumentáció fénymásolatát. A kérelmet a kérelmező írja alá és hitelesíti. 

A hivatalból indított eljárás vagy az ügyfél kérelme alapján a Szolgálat határozatot hoz, amit 

aláírás és hitelesítés után eljuttatja az ügyfélhez és archivál. Amennyiben az ügyfél nem a törvényes 

rendelkezéseknek megfelelően jár el, szabálysértési feljelentést kell tenni.  
 

A helyi közbevételek kivetésének és behajtásának ellenőrzésével kapcsolatos teendők 

Az adóeljárásról és adóadminisztrációról szóló törvénnyel, valamint a községi rendeletekkel 

összhangban a helyi közbevételek kivetését és behajtását ellenőrizni kell 

Az ellenőrzéssel megállapításra kerül, hogy az adóbevallások szabályosan lettek-e kitöltve és 

hogy a helyi közbevételeket időben befizették-e. 

A Szolgálat ellenőrzi a helyi közbevételek kivetésére benyújtott adóbevallásokat 

Az ellenőrzés az irodában és a helyszínen történik a tényállás megállapításával, amiről 

jegyzőkönyv és adóhatározat készül. 

A fizetés ellenőrzése időszakonként történik, késedelem esetén figyelmeztetést kell kiadni, ha 

ezután sem fizetik be az összeget, kényszerbehajtást kell alkalmazni. 
 

Eljárás a fellebbezések ügyében – közigazgatási eljárás levezetése fellebbezés esetén 

A határozatra benyújtott fellebbezés kézhezvétele után az a felügyelő, aki meghozta a 

határozatot leellenőrzi, hogy a fellebbezés megengedett-e, időben nyújtották-e be és azt jogosult 

személy tette-e. 

Ellenőrzi, hogy a fellebbezéshez mellékelték-e a községi közigazgatási illeték befizetését 

igazoló bizonyítékot, és ha nem, figyelmezteteti az illetékkötelezettet, hogy azt tegye meg. 

Amennyiben az említett feltételek teljesültek, a felügyelő ez adóeljárásról és 

adóadminisztrációról szóló és az általános közigazgatási eljárásról szóló törvénnyel összhangban 

megkezdi az ügyintézést. 

Ha a fellebbezést elsőfokú eljárásban nem lehet megoldani, azt az összes okmánnyal együtt 

továbbítani kell a másodfokú szervhez, az adóeljárásról és az adóadminisztrációról szóló törvény 

rendelkezéseivel összhangban.  
 

Az érdekelt személyeknek nyújtott szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos eljárás 

 

1. Igazolások kiadása azokról a tényekről, melyekről a hatóság hivatalos nyilvántartást vezet 

Törvényi jogalap: Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 29. szakaszának 

rendelkezései (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/16 és 95/18-hiteles tolmácsolás) alapján a hatósági 

szervek a törvénnyel összhangban igazolást állítanak ki azokról a tényekről, melyekről hivatalos 

nyilvántartást vezetnek  

Az adóigazolás az adóalany, annak jogi képviselője, feljogosított képviselője vagy 

meghatalmazottja kérelmére adható ki. 

E szolgáltatást a természetes személyek, vállalkozók és jogi személyek vehetik igénybe írásos 

kérelem benyújtásával, az erre szolgáló formanyomtatványokon, melyeket a Szabadka, Szabadság tér 
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1., I. emelet 139-es irodában lehet átvenni munkanapokon 8-tól 14 óráig. 

A kérelmet az arra jogosult személy nyújthatja be, szabályosan kitöltve, pontos adatokkal és 

aláírva. A kérelemhez bizonyítékot kell mellékelni a 270 dináros városi közigazgatási illeték 

befizetéséről, amit a 840-742241843-03 számú számlára kell befizetni 69-236 hivatkozási számmal, a 

helyi közigazgatási illetékekről szóló rendelet díjszabása szerint. 

A kérelem elküldhető postán vagy benyújtható személyesen a közigazgatási hivatal 

irattárában, a Szabadka, Szabadság tér 1. címen, illetve az ügyfélszolgálat 11. és 12. ügyfélpultján 8 

óra 30 perctől 14 óra 30 percig. 

Az általános közigazgatási eljárást szabályozó törvénnyel összhangban az igazolásokat 

szabály szerint azon a napon kell kiadni, amelyiken azt az ügyfél kérelmezte, de legkésőbb nyolc 

napon belül. 

Miután a kérelmet nyilvántartásba vették, a hivatal leellenőrzi a kérelem szabályosságát és 

hogy befizették-e az illetéket. Amennyiben a kérelem hiányos, a hivatal írásban kéri a hiánypótlást, és 

ha azt elmulasztják, a kérelmet határozattal elutasítja. 

Ha a kérelem hiánytalan, a hivatal leellenőrzi az adatokat a hivatalos nyilvántartásban és a 

rendelkezésre álló dokumentációban, majd ezután kiadja az igazolást vagy a kérelmet határozattal 

elutasítja. 

Az ügyfél kérelme határozattal utasítható el. Ha a hivatal nyolc napon belül nem adja ki az 

igazolást, és határozatot sem hoz a kérelem elutasításáról, az ügyfél fellebbezhet, mintha kérelmét 

elutasították volna. 

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a hivatalos nyilvántartásban szereplő adatokról szóló igazolást 

nem a hivatalos nyilvántartás adatainak megfelelően adták ki, kérheti az adatok módosítását vagy új 

igazolás kiadását. Ez a kérelem határozattal utasítható el. Ha a hatósági szerv nyolc napon belül nem 

módosítja a kiadott igazolást vagy nem ad ki új igazolást és határozatot sem hoz a kérelem 

elutasításáról, az ügyfél fellebbezhet, mintha kérelmét elutasították volna. 

Az ügyfél az elutasításról szóló határozatot az átvételétől számított 15 napon 

megfellebbezheti. A fellebbezéshez 480 dináros köztársasági közigazgatási illetéket kell fizetni. 

 

 

Az adóegyenlegről szóló igazolások kiadása 
 

2. Az adóalanyok tájékoztatása az adóegyenleget illetően  

Jogalap: az adóeljárásról és adóigazgatásról szóló törvény 24. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönye 80/02, 84/02-jav., 23/03-jav., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-más törv., 62/06-más törv., 

61/07,20/09, 72/09-más törv., 53/10, 101/11, 2/12-jav., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-

hiteles tolmácsolás, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21) értelmében az 

adóalanynak jogában áll betekinteni a róla vezetett adóadatokba, és kérni a hiányos vagy pontatlan 

adatok módosítását. 

Az adóegyenlegre vonatkozó adatokat lekérheti az adóalany, annak törvényes képviselője, 

feljogosított képviselője vagy meghatalmazottja. 

Ez a szolgáltatás ingyenes. 

E szolgáltatást igényelheti természetes személy, vállalkozó és jogi személy is: 

1) szóban, az Adóügyi Szolgálatnál, a Szabadka, Szabadság tér 1., I. emelet, 138-as irodában 

8-tól 14 óráig. 

Az adatok még aznap átvehetők. 

Az adóellenőr megvizsgálja az egyenleget lekérő személy azonosságát, és ha az arra jogosult, 

kinyomtatja az adóalany számláján lévő egyenleget és azt közvetlenül átadja a lekérőnek. 

2) az arra jogosult személy által benyújtott kérelem formájában, pontos adatokkal ellátva 

(adószám vagy személyi szám, cím, kapcsolattartó telefon, milyen módon kéri az adatok közlését: 

postán vagy e-mailben) és aláírva. 

A kérelem elküldhető postán vagy benyújtható személyesen a közigazgatási hivatal 

irattárában, a Szabadka, Szabadság tér 1. címen, illetve az ügyfélszolgálat 11. és 12. ügyfélpultján 

8:30-tól 14:30-ig. 

A kérelem átvétele után ellenőrzik az egyenleget lekérő személy azonosságát, és ha az arra 
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jogosult, kinyomtatják az adóalany számláján lévő egyenleget és azt postán vagy e-mailben 

továbbítják. 

3) Az Adóügyi Titkárság által kezelt közbevételi kötelezettségekkel kapcsolatos adatokhoz 

való hatékonyabb és könnyebb hozzáférés érdekében az adóalanyok: természetes személyek, 

vállalkozók és jogi személyek a folyó évi adóegyenlegüket leellenőrizhetik az interneten keresztül is. 

Szabadka város http://www.subotica.rs/index/page/id/7500/lg/cp honlapján, az EGYENLEG 

LEKÉRÉSE (UPIT STANJA) menüpont alatt található a HELYI ADÓHATÓSÁG EGYSÉGES 

INFORMÁCIÓS RENDSZERE portál elérhetőségével kapcsolatos információ. 

 

3. Az adóegyenleg összehangolása iránti kérelmek 

Jogalap: az adóeljárásról és adóigazgatásról szóló törvény 24. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönye 80/02, 84/02-jav., 23/03-jav., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-más törv., 62/06-más törv., 

61/07,20/09, 72/09-más törv., 53/10, 101/11, 2/12-jav., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-

hiteles tolmácsolás, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21) értelmében az 

adóalanynak jogában áll összehangolni az adóegyenlegét, ha a saját üzleti könyveinek adatai nem 

egyeznek meg a titkárság által vezetett hivatalos nyilvántartásban szereplő egyenleggel.   

Az adóhátralék összehangolásának eljárása az adóalany, annak törvényes vagy 

meghatalmazott képviselője által benyújtott kérelemmel indítható. 

Ezt a szolgáltatást igénybe vehetik természetes személyek, vállalkozók és jogi személyek is, 

írásos kérelem benyújtásával. 

A kérelmet arra jogosult személy nyújthatja be, pontos adatokkal kitöltve és aláírva. A 

kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell az adóalany adatait: nevét, címét, személyi számát vagy 

cégjegyzékszámát, kapcsolattartó telefonszámát, valamint azt a bizonyítékot, melynek alapján vagy 

amely miatt az adóalany elvitatja a titkárságban vezetett nyilvántartásban szereplő egyenleget. 

A kérelem elküldhető postán vagy benyújtható személyesen a közigazgatási hivatal 

irattárában, a Szabadka, Szabadság tér 1. címen, illetve az ügyfélszolgálat 11. és 12. ügyfélpultján 

8:30-tól 14:30-ig. 

Ez a szolgáltatás ingyenes. 

Az általános közigazgatási eljárást szabályozó törvény értelmében a kérelmet 30 napon belül 

el kell bírálni. 

A kérelem nyilvántartásba vétele után az adóellenőr jegyzőkönyvet készít a megállapított 

tényállásról – az adóhátralék összehangolt egyenlegéről.  

Amennyiben a kérelem indokolt, a tényállás pontos meghatározása után határozatot kell hozni 

a törlésről vagy a jóváírásról. Ha a kérelem indokolatlan, azt határozattal el kell utasítani. 

A határozat az átvételétől számított 15 napon belül megfellebbezhető, 480 dináros 

köztársasági közigazgatási illeték lerovásával. 

 

4. Adósságok elévülés címén történő eltörlése iránti kérelmek 
 

Jogalap: az adóeljárásról és adóigazgatásról szóló törvény 114. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönye 80/02, 84/02-jav., 23/03-jav., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-más törv., 62/06-más törv., 

61/07,20/09, 72/09-más törv., 53/10, 101/11, 2/12-jav., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-

hiteles tolmácsolás, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20) előírja, hogy az 

adóhatóságnak az adók és az esetleges adóilletékek kivetésére és behajtására vonatkozó joga az 

elévülési idő kezdetétől számított öt év után elévül.  

Az adók és illetékek kivetésére és behajtására vonatkozó jog elévülése az adóhátralék 

esedékessé válásának évét követő év első napjával kezdődik. 

Az adóadósságok elévülés címén történő eltörlése az adóalany, annak törvényes vagy 

meghatalmazott képviselője által benyújtott kérelemmel indítható. 

Ezt a szolgáltatást igénybe vehetik természetes személyek, vállalkozók és jogi személyek is, 

írásos kérelem benyújtásával. 

A kérelmet arra jogosult személy nyújthatja be, pontos adatokkal kitöltve és aláírva. A 

kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell az adóalany adatait: nevét, címét, személyi számát vagy 

cégjegyzékszámát és kapcsolattartó telefonszámát. A kérelemhez bizonyítékot kell mellékelni a 455 

dináros városi közigazgatási illeték lerovásáról, amit a 840-742241843-03 számú számlára kell 

http://www.subotica.rs/index/page/id/7500/lg/cp
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befizetni 69-236 hivatkozási számmal, a helyi közigazgatási illetékekről szóló rendelet díjtétele 

szerint. 

A kérelem elküldhető postán vagy benyújtható személyesen a közigazgatási hivatal 

irattárában, a Szabadka, Szabadság tér 1. címen, illetve az ügyfélszolgálat 11. és 12. számú 

ügyfélpultjain 8:30-tól 14:30-ig. 

Az általános közigazgatási eljárást szabályozó törvénynek megfelelően a kérelmet 60 napon 

belül el kell bírálni. 

A kérelem nyilvántartásba vétel után az adóellenőr írásos úton beidézi az ügyfelet a tényállás 

teljes körű megállapítása érdekében.  

Az adóellenőr megvizsgálja, hogy volt-e megszakítás az elévülési időszakban, 

felfüggesztették-e vagy halasztották-e az adósságot. 

Amennyiben a kérelem indokolt, a tényállás pontos meghatározása után határozatot kell hozni 

a törlésről vagy a jóváírásról. Ha a kérelem indokolatlan, azt határozattal el kell utasítani. 

A határozat az átvételétől számított 15 napon belül megfellebbezhető, 480 dináros 

köztársasági közigazgatási illeték lerovásával. 

 

5. Adótúlfizetés vagy tévesen befizetett adók visszatérítése vagy átvezetése iránti kérelmek 

Jogalap: az adóeljárásról és adóigazgatásról szóló törvény 114a. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönye 80/02, 84/02-jav., 23/03-jav., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-más törv., 62/06-más törv., 

61/07,20/09, 72/09-más törv., 53/10, 101/11, 2/12-jav., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-

hiteles tolmácsolás, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21) előírja, hogy az 

adóalanynak az adóvisszatérítésre, a befektetési adóhitelre, az adóengedményre és adójóváírásra, 

valamint az adókötelezettségek átkönyvelés vagy visszatérítés útján történő teljesítésére való joga az 

elévülési idő kezdődésének napjától számított öt év után elévül. 

Az adóvisszatérítésre, a befektetési adóhitelre, az adóengedményre és adójóváírásra, valamint 

az adókötelezettségek átkönyvelés vagy visszatérítés útján történő teljesítésére való jog elévülésének 

időszaka a jogszerzés évét követő év első napjával kezdődik.  

Az adótúlfizetés vagy tévesen befizetett adók visszatérítése vagy átvezetése az adóalany, 

annak törvényes vagy meghatalmazott képviselője által benyújtott kérelemmel indítható. 

Ezt a szolgáltatást igénybe vehetik természetes személyek, vállalkozók és jogi személyek is, 

írásos kérelem benyújtásával. 

A kérelmet arra jogosult személy nyújthatja be, pontos adatokkal kitöltve és aláírva. A 

kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell az adóalany adatait: nevét, címét, személyi számát vagy 

cégjegyzékszámát, kapcsolattartó telefonszámát és bankszámlaszámát, amire az összeget visszatérítik.  

A kérelem elküldhető postán vagy benyújtható személyesen a közigazgatási hivatal 

irattárában, a Szabadka, Szabadság tér 1. címen, illetve az ügyfélszolgálat 11. és 12. számú 

ügyfélpultján adható be 8:30-tól 14:30-ig. 

Az adóeljárásról és adóadminisztrációról szóló törvénnyel összhangban a kérelem ügyében 

annak benyújtásától számított 15 napon belül el kell járni. 

Ez a szolgáltatás ingyenes. 

A kérelem nyilvántartásba vétele után a hivatal ellenőrzi a benyújtott kérelem és a mellékelt 

iratok szabályosságát és indokoltságát. Ha a kérelem szabálytalan, az adóalany utasítást kap a 

hiányosságok pótlására, és ha azt nem teszi meg, a kérelem el lesz utasítva. 

A hivatal szükség szerint irodai ellenőrzést végez és adatokat kér le más hatósági szervek 

hivatalos nyilvántartásaiból. 

Ha adottak a feltételek az adó visszatérítésére vagy átvezetésére, a hivatal határozatot hoz az 

adó visszatérítésének vagy átvezetésének jóváhagyásáról. 

A határozat az átvételétől számított 15 napon belül megfellebbezhető, 480 dináros 

köztársasági közigazgatási illeték lerovásával. 

 

6. Adóhalasztás iránti kérelmek 

Jogalap: az adóeljárásról és adóigazgatásról szóló törvény 73. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönye 80/02, 84/02-jav., 23/03-jav., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-más törv., 62/06-más törv., 
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61/07,20/09, 72/09-más törv., 53/10, 101/11, 2/12-jav., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-

hiteles tolmácsolás, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21) értelmében az 

adóhivatal, az adóalany indokolt kérelmére haladékot adhat a teljes vagy részleges adótartozás 

kifizetésére, ha annak fizetése az adóalany részére aránytalanul nagy terhet vagy jelentős gazdasági 

kárt jelent. 

Az adóeljárásról és adóigazgatásról szóló törvény 73. és 74. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönye 80/02, 84/02-jav., 23/03-jav., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-más törv., 62/06-más törv., 

61/07,20/09, 72/09-más törv., 53/10, 101/11, 2/12-jav., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-

hiteles tolmácsolás, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21) előírja az adóhalasztás 

ügyében történő döntéshozatal menetét. 

Az adóhalasztás az adóalany, annak törvényes vagy meghatalmazott képviselője által 

benyújtott kérelemmel indítható. 

Ezt a szolgáltatást igénybe vehetik természetes személyek, vállalkozók és jogi személyek is, 

írásos kérelem benyújtásával. 

Az adóhalasztás iránti kérelmet és az adóegyenleg összehangolásáról szóló jegyzőkönyvet az 

adóellenőrrel vagy az adóvégrehajtóval (a továbbiakban: hivatalos személy) közösen kell kitölteni 

Szabadkán, a Szabadság tér 1., I. emelet 136-os irodában, 8-tól 14 óráig. 

A kérelmet arra jogosult személy nyújthatja be, pontos adatokkal kitöltve és aláírva. A 

kérelemhez bizonyítékot kell mellékelni a 455 dináros városi közigazgatási illeték befizetéséről, amit a 

840-742241843-03 számlaszámra kell befizetni 69-236 hivatkozási számmal, a helyi közigazgatási 

illetékekről szóló rendelet díjtétele szerint. 

A kérelem elküldhető postán vagy benyújtható személyesen a közigazgatási hivatal 

irattárában, a Szabadka, Szabadság tér 1. címen, illetve az ügyfélszolgálat 11. és 12. számú 

ügyfélpultján adható be 8:30-tól 14:30-ig. 

Az adóalany kérésére az adóhalasztás iránti kérelem, az adóegyenleg összehangolásáról szóló 

jegyzőkönyv és a főkönyvi számla megküldhető e-mail-ben is az adóalanynak. A kérelem II. részét és 

a jegyzőkönyvet a hivatalos személy tölti ki, a többit pedig az adóalany. 

Az általános közigazgatási eljárást szabályozó törvénynek megfelelően, a kérelem ügyében 

____ napon belül el kell járni. 

A kérelem nyilvántartásba vétele után a hivatalos személy megvizsgálja, hogy megvannak-e a 

feltételek az adóhalasztáshoz.  

Amennyiben a kérelem hiányos, tájékoztatni kell az adóalanyt arról, hogyan kell azt pótolni, 

és ha ezt nem teszi meg, a hivatal határozatot hoz a kérelem elutasításáról. 

Szükség szerint adatok kérhetők le más hatósági szervek hivatalos nyilvántartásából is. 

Ha a kérelem szabályos, először azt kell ellenőrizni, hogy az adóalanynak volt-e már 

adóhalasztása, és amennyiben volt, megvonták-e azt a fizetés elmulasztása miatt. Az az adóalany, kitől 

hivatalból megvonták a halasztást, nem kérelmezheti ennek az adóhátraléknak a halasztását. 

Második lépésben az adóhátralék összegét kell ellenőrizni: azok a jogi személyek és 

vállalkozók esetében, akik 1.500.000 dinárt meghaladó összeggel tartoznak és azok a természetes 

személyek esetében, kiknek hátraléka több mint 200.000 dinár a titkárság által vezetett valamennyi 

számlán összesen, meg kell vizsgálni, hogy teljesítik-e az adóhalasztás részletesebb feltételeiről szóló 

kormányrendelettel előírt feltételeket (az SZK Hivatalos Közlönye 53/03, 61/04 és 71/05). Azoknak az 

adóalanyoknak, kiknek adóhátraléka alacsonyabb a felsorolt összegeknél, nem kell eleget tenniük a 

kormányrendelettel előírt feltételeknek, és nem kell fizetési biztosítékot adniuk. 

A kormányrendelet szerint halasztás adható az adóalanyoknak az alábbiak szerint: 

1) természetes személyeknek – a halasztási kérelem benyújtásának évét megelőző év 

adóköteles bevételeinek 10%-a; 

2) vállalkozóknak és kisvállalatoknak – az utolsó pénzügyi beszámolóban kimutatott teljes 

évi bevétel, illetve az éves átalány bevétel 5%-a; 

3) közép- és nagyvállalatoknak – az utolsó pénzügyi beszámolóban kimutatott forgótőke 

5%-a. 

Az adóalanyoknak fizetési biztosítékot kell adniuk, melynek értéke nem lehet alacsonyabb a 

halasztott adóhátralék összegénél. 

A fizetési biztosítékok a következők: 

1) az adóalany ingatlana feletti zálogjog; 
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2) az adóalany ingóságai feletti zálogjog; 

3) visszavonhatatlan banki garancia; 

4) vagyonnal rendelkező más személy kezessége;  

5) két kezes által elfogadott idegen váltó, kiknek fizetéséből az adóhátralék behajtható; 

6) banki aval váltó. 

Ha az adóhátralék fizetési biztosítékául az 1), 2) és 4) pontban foglalt biztosíték szolgál, annak 

értéke nem lehet alacsonyabb, mint az adóhátralék értékének 120%-a. 

Amennyiben az adóalanynak hivatalból elutasították az adóhalasztási kérelmét vagy nem 

teljesíti a fentebb említett feltételeket, illetve nem ad megfelelő fizetési biztosítékot, kérelmét 

elutasítjuk. 

Ha az adóalany teljesíti az összes feltételt, haladékot kap az adóhátralék kifizetésére. 

A határozat az átvételétől számított 15 napon belül megfellebbezhető, 480 dináros köztársasági 

közigazgatási illeték lerovásával. 

 

 

III. Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága 
 

1) Képviselő-testületi Ügyek Szolgálata  

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

 

A Képviselő-testületi Ügyek Szolgálata ellátja: 

- a szakmai, adminisztrációs és műszaki teendőket a képviselő-testület és annak munkatestületei 

részére, 

- a képviselő-testület és a munkatestületek üléseinek előkészítésével és megszervezésével, 

valamint a jegyzőkönyv vezetésével és összeállításával kapcsolatos teendőket, 

- a Város szervei és azok munkatestületi anyagainak fordítását, lektorálását, 

- a tájékoztató-dokumentációs és protokolláris teendőket a képviselő-testület részére, 

- szakmai, adminisztrációs és műszaki teendőket a képviselő-testület elnöke és titkára részére,  

- a rendeletek és egyéb okiratoknak a Szabadka Város Hivatalos Lapjában való közzétételével 

kapcsolatos munkafeladatokat, 

- az anyagok sokszorosítását az önkormányzati szervek részére, 

- a képviselő-testületi elnök tevékenységeinek előkészítését és koordinálását, 

- a képviselő-testület elnöke és alelnöke média- és közszerepléseinek elkészítését és a 

médiákkal folytatott kommunikációt, 

- tájékoztató-dokumentációs és protokolláris teendők a képviselő-testületi elnök részére és 

- a Szolgálat jogkörébe tartozó egyéb szakmai, adminisztrációs és műszaki feladatokat, 

melyekkel a képviselő-testület elnöke és a hivatalvezető megbízzák. 

 

 

Az érdekelt feleknek nyújtott szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos eljárás 

 

A Szolgálat közvetlenül nem nyújt szolgáltatást jogi és természetes személyeknek. 

 

2) A Polgármesteri Kabinet Ügyeit Intéző Szolgálat 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

 

- szakmai, adminisztrációs és műszaki teendők a polgármester és a városi tanács részére, 

- a városi tanács és munkatestületei üléseinek előkészítésével és megszervezésével, a 

jegyzőkönyvek vezetésével kapcsolatos teendők, 

- analitikus munkafeladatok,  
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- a polgármester, alpolgármester, a képviselő-testület elnöke, elnökhelyettese és tanácsosai, a 

városi tanács tagjai és az önkormányzat és a közigazgatási hivatal más képviselői nyilvános és 

médiaszerepléseinek előkészítésében való részvétel és a médiákkal folytatott kommunikáció, 

- tájékoztató-dokumentációs és protokolláris teendők ellátása a városi tanács részére 

- utazási meghagyások kiadása külföldi szolgálati utakra, 

- nyilvántartás vezetése a polgármester, a városi tanács és a képviselő-testület elnökének 

számláiról, 

- szolgálati kommunikáció vezetése, 

- az önkormányzati rendezvények és fogadások megszervezése, 

- egyéb rendezvények szervezése 

- a reprezentációs helyiségek használatának szabályozása, 

 

Az érdekelt feleknek nyújtott szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos eljárás 

 

A Polgármesteri Kabinet Ügyeit Intéző Szolgálat közvetlenül nem nyújt szolgáltatást jogi és 

természetes személyeknek. 

 

3) Jogszabály-alkotási, Közbeszerzési és Általános Ügyek Szolgálata 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása  
 

A Jogszabály-alkotási, Közbeszerzési és Általános Ügyek Szolgálata a következő teendőket 

látja el: 

- szakmai, adminisztrációs és műszaki teendők a városi tanács és munkatestületei részére, 

- a jogszabályok követésével kapcsolatos szakmai teendők, 

- a képviselő-testület, a polgármester, a városi tanács és a közigazgatási hivatal vezetője által 

meghozott okiratok tervezetinek kidolgozása, a hivatalvezető, illetve a polgármester 

utasítására, 

- részt vesz a közigazgatási hivatal más szervezeti egységei által elkészített okiratok 

tervezetének kidolgozásában és szakmai segítséget nyújt a a jogtechnika, terminológiai 

egységesség és egymás közötti egybehangoltság tekintetében; 

- a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok követése és alkalmazása, 

- a közvetlen költségvetési szervek közbeszerzési terveinek kidolgozása, 

- szükség szerint szakmai, adminisztrációs és műszaki teendők ellátása a közvetlen 

költségvetési szervek közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával kapcsolatban, 

- szakmai, adminisztrációs és műszaki teendők a költségvetési szervek közbeszerzéseivel 

kapcsolatban, 

- jelentések kidolgozása a megkötött közbeszerzési szerződéseket illetően és azok továbbítása a 

Közbeszerzési Igazgatósághoz a közbeszerzésekről szóló törvénnyel összhangban, és  

- a szolgálat hatáskörébe tartozó egyéb szakmai, adminisztrációs és műszaki teendőket a 

hivatalvezető, a polgármester és a városi tanács utasítására. 

 

1. Jogszabály-alkotási Részleg 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

 

A Jogszabály-alkotási Részleg ellátja: 

- a szakmai, adminisztrációs és műszaki teendőket a városi tanács és munkatestületei részére, 

- a jogszabályok követésével és nyilvántartásával kapcsolatos szakmai teendőket, 

- előkészíti a képviselő-testület, a polgármester, a városi tanács és a hivatalvezető által 

meghozandó okiratok tervezetét, a hivatalvezető, illetve a polgármester kérésére, 

- részt vesz a közigazgatási hivatal más szervezeti egységei által elkészített okiratok 

tervezetének kidolgozásában és szakmai segítséget nyújt a jogtechnika, terminológiai 

egységesség és egymás közötti egybehangoltság tekintetében és 

- a szolgálat hatáskörébe tartozó egyéb szakmai, adminisztrációs és műszaki teendőket a 
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hivatalvezető, a polgármester és a városi tanács utasítására. 

 

Az érdekelt feleknek nyújtott szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos eljárás 

 

A részleg közvetlenül nem nyújt szolgáltatást jogi és természetes személyeknek  

 

2. Közbeszerzési Részleg 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

 

A Közbeszerzési Részleg: 

- figyelemmel kíséri és alkalmazza a közbeszerzéssel kapcsolatos törvényeket és jogszabályokat, 

- kidolgozza a közvetlen költségvetési szervek közbeszerzési terveit, 

- szakmai, adminisztrációs és műszaki teendőket lát el a közvetlen költségvetési szervek 

közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával kapcsolatban, 

- szükség szerint szakmai, adminisztrációs és műszaki teendőket lát el a közbeszerzések 

lebonyolításával kapcsolatban a költségvetési szervek részére, 

- adatokat gyűjt és vesz nyilvántartásba a közbeszerzési eljárásokról és a megkötött 

közbeszerzési szerződésekről, és jelentéseket készít a megkötött közbeszerzési szerződéseket 

illetően és azokat eljuttatja a Közbeszerzési Igazgatósághoz és 

- a szolgálat hatáskörébe tartozó egyéb szakmai, adminisztrációs és műszaki teendőket lát el a 

hivatalvezető, a polgármester és a városi tanács utasítására. 

 

Az érdekelt feleknek nyújtott szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos eljárás 

 

A részleg közvetlenül nem nyújt szolgáltatást jogi és természetes személyeknek. 

 

 

4) Informatikai Szolgálat 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

 

Az Informatikai Szolgálat: 

- fejleszti a közigazgatási hivatal információs rendszerét, 

- ellátja az informatikai rendszer karbantartásával kapcsolatos teendőket, 

- előkészíti a közigazgatási hivatal munkájához szükséges számítógépes programok 

kidolgozását, 

- ellátja a rendszer működésének folyamatos ellenőrzésével és a működési zavarok 

megelőzésével kapcsolatos szakteendőket, 

- folyamatosan tájékoztatja a vezetőket az informatikai rendszer állapotáról és intézkedéseket 

terjeszt elő az informatikai rendszer kibővítését illetően, 

- terveket dolgoz ki az információs rendszerek fejlesztésére és alkalmazására (GIS, építési 

engedélyek, telekhasználat) és 

- a szolgálat hatáskörébe tartozó egyéb szakmai, adminisztrációs és műszaki teendőket lát el a 

hivatalvezető, a polgármester és a városi tanács utasítására. 

 

Az érdekelt feleknek nyújtott szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos eljárás 

 

A szolgálat közvetlenül nem nyújt szolgáltatást jogi és természetes személyeknek  

 

5) Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Szolgálata 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

Az Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Szolgálata az alábbi teendőket látja el: 

- közigazgatási és egyéb teendők azoknak a törvényeknek és előírásoknak közvetlen 
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alkalmazása során, melyek végrehajtásával a Város van megbízva, az anyakönyvek és 

állampolgárság, a házasságok és a személynevek, a személyi azonosító számok és a választói 

névjegyzékek vezetésével, az irodai ügyvitellel, az irattárral és levéltárral kapcsolatban,  

- a Városi Ügyfélszolgálat teendői, 

- a képviselő-testület tanácsnokainak megválasztásával és a népszavazás lebonyolításával 

kapcsolatos teendők, 

- az iratanyag átvétele, nyilvántartásba vétele, adminisztrációs-műszaki feldolgozása, 

mutatózása és részlegenkénti továbbítása, postázás,  

- az önkormányzat és a helyi közösségek közötti munka koordinálása, tanácsadói, szakmai és 

adminisztrációs-műszaki szolgáltatások nyújtása a helyi közösségeknek a közigazgatási 

hivatal szakszolgálataival együttműködésben, 

- a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos teendők, 

- a szolgálat jogkörébe tartozó okiratok tervezetének előkészítése, melyeket a képviselő-testület, 

a polgármester és a városi tanács hoz meg, 

- a Szabadka város szervei által használt irodaépületek fenntartásával és az azokban lévő irodák 

takarításával kapcsolatos teendők ellátása, 

- az önkormányzat irodaépületei fenntartásának és a bennük lévő irodák takarításnak 

megszervezésével kapcsolatos teendők ellátása,  

- szállítással kapcsolatos feladatok a közigazgatási hivatal részére és a járműparkról való 

gondoskodás, 

a szolgálat jogkörébe tartozó egyéb szakmai, adminisztrációs és műszaki teendők a 

hivatalvezető, a polgármester és a városi tanács utasítására. 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés részletesebb leírása 

a szolgálat keretébe tartozó részlegeknél szerepel. 

 

 

1. Általános Közigazgatási Részleg 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

 

Az Általános Közigazgatási Részleg a következő teendőket látja el: 
- a közigazgatási hivatal irattárának teendői, a kérelmek átvétele és minden olyan hivatalból 

kezelt ügy nyilvántartásba vétele az elektronikus adatfeldolgozás és a belső kézbesítő könyv 

révén, melyekben a képviselő-testület, a polgármester, a városi tanács és a közigazgatási 

hivatal járnak el, 

- az iratanyag kivételezése, irattározása, irattári könyvbe való bejegyzése, az irattári anyag 

leltározása és az értéktelen irattári anyag kiselejtezése, 

- postai küldemények érkeztetése és továbbítása, 

- az ügyiratok és küldemények továbbítása futárral az önkormányzati szervekhez és a 

közigazgatási hivatal szervezeti egységeihez, 

- az egységes választói névjegyzék Szabadkára vonatkozó részének vezetése és frissítése, 

- a kisebbségi választói névjegyzékek vezetése és frissítése, 

- a Szabadka város általános választói névjegyzékének vezetése és frissítése a helyi közösségi 

választásokra és 

- a választási cselekmények lebonyolítása. 

 

A részleg a következő teendőket látja el: 

 

Az ügyiratok érkeztetésével kapcsolatos teendők 

- az okiratok átvétele és bevezetése az alapvető és a különleges nyilvántartásokba az 

elektronikus adatkezelő rendszer révén, kartoték módszerrel,  

- az ügyfelek tájékoztatása a képviselő-testület, a polgármester, a városi tanács és a 

közigazgatási hivatal munkakörével kapcsolatban, 
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- az ügyiratok továbbítása az ügyintézőkhöz a belső érkeztető könyvön keresztül, 

- a beérkező számlák kézbesítése számlakönyvvel, 

- hivatalos lapok, folyóiratok és egyéb kiadványok kézbesítése kézbesítőlappal. 

 

Az irodai ügyvitellel kapcsolatos teendők 

Az irodai ügyvitel teendői: 

- az okiratok átvétele és bevezetése az alapvető és a különleges nyilvántartásokba az 

elektronikus adatkezelő rendszer révén, kartoték módszerrel, azok szkennelése a 

mellékletekkel együtt 

- a Közigazgatási hivatal keretében működő szolgálatok megbízása a hatáskörükbe tartozó 

ügyiratok kezelésével, 

- iratborítók nyomtatása és igazolások kiadása a beadványok átvételéről, 

- a közigazgatási és közigazgatáson kívüli eljárások iratanyagának mozgásáról szóló 

jelentések kidolgozása, 

- a bizalmas küldemények nyilvántartása, 

- az ügyiratok társítása és mozgásuk figyelemmel követése, 

- iratok kiadása elismervénnyel, 

- iratok bevezetése az irattári tervbe és továbbítása az iratborítón feltüntetett határidő lejártával,  

- fellebbezések és panaszok követése, 

- az ügyintézés követése. 

 

A postai küldemények és ügyiratok továbbítása 

A postai küldemények és iratanyagok továbbításával kapcsolatos teendők: 

- a közönséges és ajánlott küldemények átvétele az ügyfélközpontban üzemelő 

postahivatalban, futár révén, 

- küldemények kihordása és kézbesítése postai úton a Közigazgatási hivatalon belül, 

- küldemények kihordása és kézbesítése természetes és jogi személyeknek, postai úton a város 

szűkebb területén, 

- küldemények és anyagok átadása postai kézbesítésre. 

 

Postai küldemények és anyagok kézbesítése 

A postai küldemények és anyagok kézbesítésével kapcsolatos teendők: 

- a kézbesítendő iratok átvétele és nyomtatása a postai applikációban, 

- tértivevények, feladóvevények elosztása 

 

Ügyiratok archiválása és az irattári anyag őrzése 

 

A Közigazgatási hivatal irattára az önkormányzat szerveinek munkája során létrejött 

valamennyi iratot, valamint a néhai Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalat és a Jogi 

Segélyszolgálat működése során létrejött iratok egy részét őrzi. Az ügyiratok őrzése a kulturális 

javakról szóló törvénnyel és az irattári anyag kategóriáinak jegyzékéről szóló törvénnyel összhangban 

történik, illetve ebben az irattárban őrzik azokat az ügyiratokat, melyek meghatározott ideig kell 

őrizni, azokat pedig, melyeket tartósan meg kell őrizni, 30 évig itt tárolják, mielőtt átadják a 

Történelmi Levéltárnak.  

Az értéktelen irattári anyag kiselejtezése az iktatókönyv alapján történik, a Történelmi levéltár 

írásos jóváhagyásával, vagyis engedélyével. Csak azok az irattári anyagok selejtezhetők ki, melyek 

rendesen iktatva lettek, és melyek őrzési ideje az irattári anyag kategóriáinak jegyzéke alapján lejárt. 

Ezek az adatok bármikor hozzáférhetők, ha azt a törvény megengedi, és ha az ügyfél kérelmét 

jogilag megindokolja. 

Az irattárban található az összes irattári anyag, amely az államigazgatás irodai ügyviteléről 

szóló rendelet és utasítás alapján lett nyilvántartásba véve, akár kézileg, akár elektronikus úton. 

Az irattár 7,00-től 15,00 óráig tart ügyfélfogadást, minden munkanapon. 
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Az ügyiratok archiválásával és az irattári anyag őrzésével kapcsolatos teendők: 

- ügyiratok kivétele az elektronikus adatfeldolgozó rendszerből és a kartotékból, 

- a kivételezett iratok elhelyezése az irattári egységekben, illetve előadói ívekben, a tárgyak 

irattári anyagok osztályozása szerint és az osztályon belüli sorszám szerint, 

- a kivételezett ügyiratok kártyáinak elhelyezése a passzív állományban, 

- az irattári könyv vezetése, 

- az értéktelen irattári anyag kiselejtezése, 

- ügyiratok kikölcsönzése. 

 

A közigazgatási és közigazgatáson kívüli iratok meghozatalával és aláírásával kapcsolatos 

teendők: 

- a részleg irányítása, munkájának megszervezése és koordinálása 

- az okiratok meghozatala és aláírása a közigazgatási hivatal vezetőjének külön megbízása 

alapján 

- a részleg munkakörével kapcsolatos elemzések, beszámolók és információk kidolgozása 

- a teendők elosztása a részleg munkatársai között 

- a többi szolgálat vezetőjével, valamint az önkormányzati, a köztársasági és tartományi 

szervekkel folytatott együttműködés 

- az általános közigazgatásra vonatkozó és a részleg munkájával, teendőinek időbeni, pontos 

és törvényes ellátásával kapcsolatos törvények és jogszabályok figyelemmel követése. 

 

Jogi tanácsadás és okiratjavaslatok kidolgozása 

A jogi tanácsadással és okiratjavaslatok kidolgozásával kapcsolatos teendők: 

- az általános közigazgatási kérdésekkel és a közigazgatási hivatal munkájával kapcsolatos 

törvények és jogszabályok figyelemmel követése 

- olyan okiratok tervezetének kidolgozása, melyeket a közigazgatási hivatal vezetője hoz meg 

a közigazgatás munkakörébe tartozó ügyekben  

- olyan rendeletek tervezetének kidolgozása, melyeket a képviselő-testület hoz meg a szolgálat 

munkakörébe tartozó ügyekben,  

- a rövidített közigazgatási eljárások, kivételesen a külön közigazgatási eljárások lefolytatása 

és határozatok kidolgozása a fellebbezések ügyében 

- beadványok átvétele az ügyfelek szóbeli kérésére. 

A részleg hivatalból határozatokat hoz az egységes választói névjegyzék Szabadka városra 

vonatkozó részében, a kisebbségi és az általános választói névjegyzékben történt változásokról. 

 

A választói névjegyzékkel kapcsolatos teendők 

 

A választói névjegyzékkel kapcsolatos teendők a következők: 

- határozatok meghozatala az egységes választói névjegyzéknek a Szabadka városra vonatozó 

részében, és a kisebbségi választói névjegyzékekben történt változásokról (bejegyzés, 

módosítás, helyesbítés és törlés), 

- jelentések készítése a választói névjegyzékben történt változásokról, 

- a választások, népszavazások és polgári kezdeményezések lebonyolítása, 

- a szavazati és választói jogot bizonyító igazolások kiadása, 

- a jelöltek és a jelölteket támogatók választói jogának leellenőrzése, 

- a választói névjegyzékek kinyomtatása és befűzése, 

- a választási értesítők kinyomtatása és elosztása, 

- ügyiratok nyilvántartása vétele és elosztása a külön nyilvántartásban, 

- ügyiratok nyilvántartása vétele és elosztása a belső kézbesítési könyvben, 

 

A választói névjegyzéken dolgozó ügyintézők minden munkanapon 7,00-től 15,00 óráig 

tartanak ügyfélfogadást. 
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2. Anyakönyvi Részleg 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

 

Az Anyakönyvi Részleg a következő teendőket látja el: 

- anyakönyvezi a születéseket, házasságkötéseket és haláleseteket elektronikus és 

papírformában, 

- anyakönyvi kivonatokat és igazolásokat ad ki, 

- közigazgatási eljárásokat folytat a névváltoztatási ügyekben és az anyakönyvi bejegyzések 

javításával kapcsolatban, 

- vezeti az anyakönyveket elektronikus és papírformában, 

- anyakönyvezi a változásokat a beérkező ítéletek, határozatok, jegyzőkönyvek és hivatalos 

jelentések alapján, 

- ellátja a közigazgatási hivatal feladatait a helyi hivatalokban. 

A Szabadka anyakönyvi kerület Szabadka, Kelebia, Kisbosznia és Békova településeket 

öleli fel. 

Palics anyakönyvi kerület Palics, Ludas, Hajdújárás és Királyhalom településeket öleli fel. 

Bajmok anyakönyvi kerület Bajmok és Mišićevo településeket öleli fel. 

Csantavér anyakönyvi kerület Csantavér, Visnyevác és Dusanovó településeket öleli fel. 

Alsótavankút anyakönyvi kerület Felsőtavankút, Alsótavankút és Mérges településeket öleli 

fel. 

Nagyfény anyakönyvi kerület Nagyfény, Újzsednik és Györgyén településeket öleli fel. 

 

Az anyakönyvek vezetése: 

- születések tényének bejegyzése a születési anyakönyvbe a Szabadkai Közkórháztól kapott 

elektronikus bejelentő alapján, a személyi szám meghatározásának elektronikus úton történő 

kérelmezése, statisztikai adatok elektronikus továbbítása, elektronikus kivonat készítése, 

anyakönyvi kivonatok és állampolgársági bizonyítványok postai úton történő küldése, 

születések anyakönyvezése papírformában, apaság elismerésének jegyzőkönyvezése, 

kérelmek készítése a születés utólagos anyakönyvezésre és a változások bejegyzése az adott 

naptári évre, 

- a házasságkötések bejelentésének nyilvántartásba vétele elektronikus formában, 

házasságkötések levezetése, házasságkötések anyakönyvezése, adatok átírása a 

házasságkötés bejelentéséről szóló jegyzőkönyvekből az anyakönyvekbe, más anyakönyvi 

kerületek, választói névjegyzékek, rendőrségek és az Államigazgatási és Helyi 

Önkormányzatok Minisztériumának értesítése a házasságkötésekről, állampolgársági 

igazolások és bizonyítványok kiadása, családi állapotban bekövetkezett változások 

bejegyzése a születési anyakönyvbe és az állampolgárok könyvébe, kérelmek készítése a 

házasságkötés utólagos anyakönyvezésére, a hétvégi házasságkötések megszervezése és a 

bekövetkezett változások bejegyzése az adott naptári évre, 

- a halálesetek anyakönyvezése elektronikus és papírformában a Szabadkai Közkórház által a 

halálesetekről kiadott jelentések alapján, az illetékes hatóságok elektronikus úton történő 

értesítése a halálesetekről, halálesetek jegyzőkövezése, ha a haláleset nem a Szabadkai 

Közkórházban történt, kérelmek készítése a haláleset utólagos anyakönyvezésére és a 

bekövetkezett változások bejegyzése az adott naptári évre. 

 
A polgárok személyi adatainak helyesbítése és módosítása 

- határozatok meghozatala a polgárok vezeték- és utónevében bekövetkezett változásokról 

- határozatok meghozatala a polgárok személyi adatainak helyesbítéséről 

- határozatok meghozatala a születési anyakönyvbe történő utólagos bejegyzésekről 

- határozatok meghozatala a halotti anyakönyvbe történő utólagos bejegyzésekről 

 

Anyakönyvi kivonatok és bizonyítványok kiadása 
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- születési anyakönyvi kivonatok kiállítása hazai, kétnyelvű és nemzetközi adatlapon, 

- házassági anyakönyvi kivonatok kiállítása hazai, kétnyelvű és nemzetközi adatlapon, 

- halotti anyakönyvi kivonatok kiállítása hazai, kétnyelvű és nemzetközi adatlapon, 

- állampolgársági bizonyítványok kiállítása hazai és kétnyelvű adatlapon, 

- anyakönyvi igazolások kiadása. 

 

Az érdekelt feleknek nyújtott szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos eljárás 

 

A részleg az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az érdekelteknek: 

- tájékoztatás, 

- a születés, házasságkötés és elhalálozás tényének bejegyzése az anyakönyvekbe, az 

anyakönyvi bejegyzések helyesbítése és utólagos bejegyzések, 

- anyakönyvi kivonatok és bizonylatok kiállítása és kiadása,  

- a névváltoztatással kapcsolatos közigazgatási eljárások levezetése 

- a polgárok személyi állapotával kapcsolatos egyéb eljárások levezetése. 

 

3. A Helyi Közösségek Részlege 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása  

 

A Helyi Közösségek Részlege az alábbi teendőket látja el: 

- az önkormányzat és a helyi közösségek közötti munka koordinálása a közigazgatási hivatal 

szakszolgálataival együttműködésben, 

- a szükséges konzultációs, szakmai, adminisztrációs és műszaki szolgáltatások nyújtása a helyi 

közösségeknek  

- a részleg jogkörébe tartozó egyéb szakmai, adminisztrációs és műszaki teendők a 

szolgálatvezető, a hivatalvezető, a polgármester és a városi tanács utasítására. 

 

A helyi közösségek 

 

Szabadka város területén 37 (harminchét) helyi közösség alakult: 

 

1. SÁNDOR HK, Szabadka, Aksentije Marodić utca 28., tel: 024/566-070, 

            Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 9-től 14 óráig 

            E-mail cím: aleksandrovo@tippnet.rs és mzaleksandrovo@mts.rs 

 

2. KIRÁLYHALOM HK, Királyhalom, Belgrád utca 2., tel: 024/757-003 

            Munkaidő: kedd i csütörtök 7-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd 7-től 11 óráig és csütörtök 11-től 15 óráig 

E-mail cím: epbacki@gmail.com   

 

3. BAJMOK HK, Bajmok, Tito marsall tér 1., tel: 024/762-038 

            Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig, kedd 7-től 11 óráig és csütörtök 

            11-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 8-tól 11 óráig, kedd 8-tól 10 óráig és  

            csütörtök 12-től 14 óráig 

            E-mail cím: mzbajmok@eunet.rs 

 

4. DUSANOVÓ HK, Dusanovó, I. L. Ribar utca 48., tel: 024/782-243 

            Munkaidő: kedd 7-től 11 óráig és péntek 11-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd 9-től 11 óráig és péntek 13-tól 15 óráig 

            E-mail cím: mzbackodusanovo@mts.rs 

 

5. BAJNÁT HK, Szabadka, Radić févérek utca 83., tel: 024/524-775 
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            Munkaidő: kedd és csütörtök 7-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök 8-tól 13 óráig 

            E-mail cím: mzbajnat@mts.rs 

 

6. BÉKOVA HK, Békova, Békovai út 197., tel: 024/4797-049 

            Munkaidő: kedd és csütörtök 7-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök 10-től 15 óráig 

            E-mail cím: mzbikovo@tippnet.rs 

 

7. KÖZPONT I. HK, Szabadka, D.Tucović utca 10., tel: 024/558-699 

            Munkaidő: kedd 7-től 11 óráig és csütörtök 11-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd 8-tól 11 óráig és csütörtök 11-től 14 óráig 

            E-mail cím: mzcentar1@gmail.com 

 

8. KÖZPONT II. HK, Szabadka, Petőfi Sándor utca 2., tel: 024/558-166         
            Munkaidő: kedd 11-től 15 óráig és csütörtök 7-től 11 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd 11-től 14 óráig és csütörtök 9-től 11 óráig 

            E-mail cím: centardva@ptt.rs 

 

9. KÖZPONT III. HK, Szabadka, Makszim Gorkij utca 25., tel: 024/556-141 

            Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 9-től 12 óráig 

            E-mail cím: centartri@ptt.rs 

 

10. CSANTAVÉR HK, Csantavér, Tito marsall utca 38., tel: 024/782-294 

            Munkaidő: hétfő, szerda és csütörtök 7-től 15 óráig, kedd 11-től 15 óráig és  

            péntek 7-től 11 óráig 

            Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 8-tól 11 óráig, csütörtök 8-tól 12 óráig, kedd 

           12-től 14 óráig és péntek 8-tól 10 óráig 

            E-mail cím: mzcantavir@pannonweb.net 

 

11. SÉTAERDŐ HK, Szabadka, A. Čarnojević utca 22., tel: 024/ 571-066, 

            Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 8-tól 12 óráig 

            E-mail cím: mzdudovas@gmail.com 

 

12. GYÖRGYÉN HK, Györgyén, Boris Kidrič utca 9., tel: 024/4768-050 

            Munkaidő: kedd és csütörtök 7-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök 8-tól 12 óráig 

E-mail cím: mzdjurdjin@suonline.net   

 

13. GÁT HK, Szabadka, Ruđer Bošković utca 22., tel: 024/ 4562-570 

            Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 7-től 12 óráig 

            E-mail cím: gat.mesnazajednica@gmail.com 

 

14. HAJDÚJÁRÁS HK, Hajdújárás, Boris Kidrič utca 30., tel: 024/4758-021 

            Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 7-től 11 óráig 

            E-mail cím: mzhajdukovo@tippnet.rs   

 

15. KELEBIA HK, Kelebia, E. Kardelj út 383., tel: 024/4780-205 

            Munkaidő: kedd és csütörtök 11-től 19 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök 14-től 17 óráig 

E-mail cím: mzkelebija@mts.rs i hatar@tippnet.rs 
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16. KÉR HK, Szabadka, Belgrádi út 62., tel: 024/ 552-106 

            Munkaidő: kedd 7-től 11 óráig és csütörtök 11-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd 7-től 10 óráig és csütörtök 12-től 15 óráig 

            E-mail cím: mzkersu@gmail.com 

 

17. KERTVÁROS HK, Szabadka, M.V.Tošinica utca 14., tel: 024/546-484,  
Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig 

Ügyfélfogadás: hétfő és péntek 7-től 12 óráig és szerda 10-től 15 óráig 

E-mail cím: kertvaros@mts.rs 

 

18. MÉRGES HK, Mérges, Slobodan P. Seljo utca 3., tel: 024/4767-552 

            Munkaidő: kedd és csütörtök 7-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök 8-tól 11 óráig 

E-mail cím: mzljutovo@gmail.com 

 

19. MAKKHETES HK, Szabadka, Majsai út 362., tel: 024/550-015 

            Munkaidő: kedd 7-től 11 óráig és csütörtök 11-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd 7,30-tól 10,30-ig és csütörtök 11,30-tól 14,30-ig 

            E-mail cím: mzmakovasedmica@hotmail.rs 

 

20. KISBOSZNIA HK, Kisbosznia, Szabadka utca 12., tel: 024/4796-026 

             Munkaidő: kedd és csütörtök 7-től 15 óráig  

             Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök 7-től 11 óráig 

E-mail cím: mzmbosna @tippnet.rs 

 

21. KISBAJMOK HK, Szabadka, Franjo Kluz utca 2., tel: 024/546-149 

            Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 8-tól 12 óráig 

            E-mail cím:  mzmbajmok@gmail.com 

 

22. KISRADANOVÁC HK, Szabadka, Lifka Sándor utca 4., tel: 024/546-149 

            Munkaidő: kedd és csütörtök 7-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök 8-tól 12 óráig 

E-mail cím: mz.maliradanovac@ tippnet.rs 

 

23. MISITYEVÓ HK, Mišićevo, Vlado Ćetković utca 23., tel: 024/4760-098 

            Munkaidő: kedd 11-től 15 óráig és csütörtök 7-től 11 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd 12-től 14 óráig és csütörtök 8-tól 10 óráig 

            E-mail cím: mzmisicevo@gmail.com 

 

24. ÚJVÁROS HK, Szabadka, Szegedi út 20., tel: 024/547-551 

            Munkaidő: kedd 11-től 15 óráig és csütörtök 7-től 11 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd 12-től 15 óráig és csütörtök 7-től 10 óráig 

            E-mail cím: novigrad@eunet.rs 

 

25. ÚJZSEDNIK HK, Újzsednik, Ilija Lubarda utca 4., tel: 024/785-009 

            Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig 

            Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 8-tól 12 óráig 

            E-mail cím: mznovizednik@gmail.com 

 

26. ÚJFALU HK, Szabadka, Gaj utca 50., tel: 024/556-796 

             Munkaidő: kedd 7-től 11 óráig és csütörtök 11-től 15 óráig 

             Ügyfélfogadás: kedd 8-tól 10 óráig és csütörtök 12-től 14 óráig 

             E-mail cím: mznovoselo@ mts.rs 
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27. PALICS HK, Palics, Spliti fasor 1., tel: 024/ 754-037 

             Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig és csütörtök 8-tól 12 óráig 

             Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 8-tól 12 óráig és csütörtök 8-tól 11 óráig 

             E-mail cím: mzpalic@gmail.com 

 

28. PESCSARA HK, Szabadka, Šabac utca 7/a, tel: 024/516-124 

             Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig 

             Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 7-től 12 óráig 

             E-mail cím: mzpescara@mts.rs 

 

29. PROZIVKA HK, Szabadka, Nada Dimić utca 34., tel: 024/524-807 

             Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig 

             Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 8-tól 12 óráig 

             E-mail cím: mzprozivka@mts.rs 

 

30. RADANOVÁC HK, Szabadka, Testvériség-egység krt. 21., tel: 024/596-002 

            Munkaidő: kedd 7-től 15 óráig és csütörtök 12-től 16 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd 8-tól 12 óráig és csütörtök 12-től 15 óráig 

            E-mail cím: mzvelradanovac@mts.rs 

 

31. NAGYFÉNY HK, Nagyfény, Szabadság tér 4., tel: 024/787-040 

             Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig 

             Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 7-től 11 óráig 

             E-mail cím: mz-zednik@mts.rs 

 

32. LUDAS HK, Ludas, Kosztolányi Árpád utca 108., tel: 024/753-050 

             Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig 

             Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 7-től 12 óráig 

             E-mail cím: supljak@tippnet.rs 

 

33. TAVANKÚT HK, Alsótavankút,, Jovan Mikić utca 1., tel 024/4767-006 

             Munkaidő: hétfő, szerda és péntek 7-től 15 óráig 

             Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 8-tól 11 óráig 

             E-mail cím: mztavankut@gmail.com   

 

34. VERUSITY HK, Békova, 18 b tanya, tel: 024/552-723 

             Munkaidő: kedd 7-től 11 óráig és csütörtök 11-től 15 óráig 

             Ügyfélfogadás: kedd 7-től 9 óráig és csütörtök 13-tól 15 óráig 

             E-mail cím: verusic@gmail.com 

 

35. VISNYEVÁC HK, Visnyevác, M. Orešković utca 20., tel: 024/4782-040 

            Munkaidő: kedd 11-től 15 óráig és csütörtök 7-től 11 óráig 

            Ügyfélfogadás: kedd 13-tól 15 óráig és csütörtök 7-től 9 óráig 

            E-mail cím: mzvisnjevac@tippnet.rs 

 

36. ZORKA HK, Szabadka, Sutjeska utca 82., tel: 024/527-491 

             Munkaidő: kedd 11-től 15 óráig és csütörtök 7-től 11 óráig 

             Ügyfélfogadás: kedd 12-től 14 óráig és csütörtök 8-tól 10 óráig 

             E-mail cím: mzzorka@tippnet.rs 

 

37. VASUTAS TELEP HK, Szabadka, Majsai út 53., tel: 024/576-795 

             Munkaidő: kedd 11-től 15 óráig és csütörtök 7-től 11 óráig 

             Ügyfélfogadás: kedd 12-től 14 óráig és csütörtök 8-tól 10 óráig 

             E-mail cím: mzzeljnas@mts.rs 
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A fentebb felsoroltaknak megfelelően, a polgárok a lakhelyük szerinti helyi közösségben 

elérhetik az önkormányzati szervek munkájával kapcsolatos információkat, kezdeményezéseket 

indíthatnak és javaslatokat tehetnek a helyi közösség működésének fejlesztésére, az önkormányzati 

szervekkel folyatott jobb kommunikációra, illetve javaslatokat tehetnek a helyi közösség 

közművesítettségének fejlesztésére és a helyi közösség lakosságának életében szerepet játszó egyéb 

kérdések megoldására. 

 
A szolgáltatásnyújtás eljárása 

 

A részleg koordinálja az ügyeket az önkormányzat és a helyi közösségek között, és a 

közigazgatási hivatal szakszolgálataival együttműködve biztosítja a szükséges tanácsadói, szakmai és 

adminisztratív-műszaki szolgáltatásokat a helyi közösségek részére, illetve ellátja azokat az egyéb 

teendőket, melyekkel a polgármester, a városi tanács tagjai és a közigazgatási hivatal vezetője 

megbízzák, úgy mint: 

- a teendőknek az önkormányzati szervek, a helyi közösségek és a közvállalatok közötti 

koordinálása, 

- a helyi közösségekkel kapcsolatos előírások és jogszabályok figyelemmel követése és 

alkalmazása, 

- szakmai, adminisztratív, műszaki és egyéb teendők ellátása a képviselő-testület, a 

polgármester, a Városi tanács és a közigazgatási hivatalvezető megbízásából (a helyi 

közösségek és a polgárok által az önkormányzati szervekhez irányított, a helyi közösségekkel 

kapcsolatos ügyek intézése), 

- okirat- és rendeletjavaslatok kidolgozása, melyeket a képviselő-testület, a polgármester, a 

városi tanács és a közigazgatási hivatal vezetője hoznak meg a részleg munkakörébe tartozó 

ügyekben, 

- a helyi közösségek szervei által meghozandó okiratjavaslatok előkészítése, kidolgozása és 

előterjesztése, 

- a közigazgatási hivatal szakszolgálataival együttműködésben a helyi közösségeknek nyújtott 

teljes körű szakmai, adminisztrációs és műszaki támogatás, 

- a helyi közösségek pénzügyi terveinek előkészítésében, végrehajtásában és a könyvviteli 

munkákban való részvétel, 

- elemzések, beszámolók és információk készítése a helyi közösségek munkakörének 

keretében, 

- a helyi közösségi választások és a polgárok egyéb közvetlen véleménynyilvánításának 

lebonyolításában való részvétel, 

- szükség szerint a helyi közösségek szerveinek gyűlésein való részvétel, 

- a helyi közösségek titkárainak folyamatos képzése, 

- az ügyfelek és a helyi közösségek szerveinek tájékoztatása a közigazgatási hivatal 

munkájával kapcsolatban, valamint az önkormányzat, a helyi közösségek és a lakosság 

együttműködésének folyamatos fejlesztése. 

 

 

 

4. Közös Ügyek Részlege 
 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 
 

A Közös Ügyek Részlege az alábbi teendőket látja el: 

- megszervezi a régi és az új városháza, valamint a közigazgatási hivatal kezelésében álló 

palicsi épületek karbantartási és felújítási munkákat, 

- irattervezeteket készít az előző pontban felsorolt épületek használatával, karbantartásával, 

őrzésével és üzemeltetésével kapcsolatban, 

- megszervezi és koordinálja a hivatali helyiségek és önkormányzati épületek és környékük 

fenntartásával és takarításával kapcsolatos teendőket, 
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- megszervezi a hivatali helyiségek őrzését, 

- tervjavaslatot készít a régi és az új városháza, valamint a közigazgatási hivatal kezelésében 

álló palicsi épületek helyreállítására, felújítására és karbantartására. 

 

Az érdekelt feleknek nyújtott szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos eljárás 

 

A Részleg közvetlenül nem nyújt szolgáltatást jogi és természetes személyeknek. 

 

5. Szállítási és Jármű-karbantartó Részleg 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 
 

Szállítási és Jármű-karbantartó Részleg az alábbi teendőket látja el: 

- a szolgálati járművek regisztrálása, 

- a szolgálati járművek műszaki állapotának ellenőrzése, 

- a szolgálati járművek hibáinak elhárítása és javítása a szervizekkel együttműködésben, 

- a közlekedésbiztonsági intézkedések foganatosítása, 

- a járművezetők testi és mentális állapotának ellenőrzése, 

- megfelelő intézkedések foganatosítása közlekedési baleset esetén. 

 

Az érdekelt feleknek nyújtott szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos eljárás 

 

A Részleg közvetlenül nem nyújt szolgáltatást jogi és természetes személyeknek. 

 

IV. Társadalmi Tevékenységek Titkársága 

 

1. A Művelődéssel, Alap-, Közép- és Felsőfokú Oktatással, Tájékoztatással, Vallási és 

Egyéb Társadalmi Szervezetekkel, és a Menekültekkel Kapcsolatos Ügyek Szolgálata 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

 

A szolgálat kötelezettségei: 

- a törvénnyel az önkormányzatra bízott, művelődéssel, alap-, közép- és felsőfokú oktatással, 

tájékoztatással, vallási és egyéb társadalmi szervezetekkel, és a menekültekkel kapcsolatos 

törvények és jogszabályok alkalmazása, 

- a képviselő-testület, a városi tanács és a polgármester művelődéssel, alap-, közép- és felsőfokú 

oktatással, tájékoztatással, vallási és egyéb társadalmi szervezetekkel, és a menekültekkel 

kapcsolatos rendeleteinek és döntéseinek alkalmazása, 

- az elsőfokú közigazgatási eljárásokban a szolgálat hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek 

megoldása 

- az önkormányzatra ruházott tanfelügyeleti feladatok ellátása, 

- a szolgálat hatáskörébe tartozó képviselő-testületi előírások és más általános okiratok végrehajtása 

feletti felügyelet gyakorlása, 

- a szolgálat jogkörébe tartozó előírások és egyéb okiratok tervezeteinek előkészítése, melyeket a 

képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg, 

- a pénzügyi tervek tervezetének kidolgozása a városi költségvetés előkészítése során jogcímek és 

költségvetési szervek szerint, a szolgálat hatáskörébe tartozó jogcímek és költségvetési szervek 

eszközei törvényes és rendeltetésszerű felhasználásának követése, 

- a pénzügyi tervek teljesítésének követése a szolgálat hatáskörébe tartozó jogcímek szerint, 

- a szolgálat hatáskörébe tartozó szakmai és egyéb teendők ellátása a képviselő-testület, a 

polgármester és a városi tanács utasítására, 

- a törvénnyel, az alapszabállyal és a képviselő-testületi rendeletekkel megszabott egyéb teendők 

ellátása. 
 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírását a szolgálat 
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hatáskörébe tartozó területek szerint adjuk meg. 

 

Kultúra 

 

Az eljárás menete: 

- Az ágazathoz kapcsolódó helyi szintű intézmények, polgári egyesületek, alapítványok és az adott 

területtel foglalkozó egyéb jogalanyok kultúrával kapcsolatos igényléseket nyújtanak be. 

A közvetett költségvetési szervek (Szabadkai Városi Múzeum, Szabadkai Városi Könyvtár, 

Szabadkai Történelmi Levéltár, Községközi Műemlékvédelmi Intézet, Képzőművészeti Találkozó Modern 

Galéria, Dr. Vinko Perčić Képtár, Lifka Sándor Art Mozi, Palicsi Állatkert, Szabadkai Gyermekszínház, 

Kosztolányi Dezső Színház) eszközeinek folyósítása iránti kérelmek 

 

Igénylésre jogosultak 

Szabadkai Városi Múzeum, Szabadkai Városi 

Könyvtár, Szabadkai Történelmi Levéltár, 

Községközi Műemlékvédelmi Intézet, 

Képzőművészeti Találkozó Modern Galéria, Dr. 

Vinko Perčić Képtár, Lifka Sándor Art Mozi, Palicsi 

Állatkert, Szabadkai Gyermekszínház, Kosztolányi 

Dezső Színház 

Szükséges mellékletek 

Kérelmek, számlák, a teljes dokumentáció a 

közbeszerzésnek megfelelően, jegyzőkönyv, 

szerződés 

Ügyintézési határidő - 

Iratok átadásának helye Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 11. és 12. pult 

Kapcsolattartó telefon 626-881,626-884, 626-886,626-718 

 

A többi költségvetési szerv (Szabadkai Népszínház, Szabadkai Zsinagóga Alapítvány, DANILO 

KIŠ Ifjúsági Kulturális Alapítvány, a polgárok művelődési igényeit tartósan kielégítő polgári egyesületek, 

melyek folyó kiadásait és költségeit az önkormányzat támogatja (Mladost IME, Népkör MMK, 

Bunjevačko kolo HMK, Sveti Sava SZMK, Bunyevác Kulturális Központ, más polgári egyesületek és 

helyi szintű jogalanyok) eszközeinek folyósítása iránti kérelmek 

 

Igénylésre jogosultak 

Szabadkai Népszínház, Szabadkai Zsinagóga Alapítvány, 

DANILO KIŠ Ifjúsági Kulturális Alapítvány, a polgárok 

művelődési igényeit tartósan kielégítő polgári egyesületek, 

melyek folyó kiadásait és költségeit az önkormányzat 

támogatja (Mladost IME, Népkör MMK, Bunjevačko kolo 

HMK, Sveti Sava SZMK, Bunyevác Kulturális Központ, 

más polgári egyesületek és helyi szintű jogalanyok 

Szükséges mellékletek 

 

kérelmek, számlák, a projektekhez csatolt mellékletek, az 

alapítványok működési és pénzügyi tervei  

Ügyintézési határidő - 

Fellebbezési határidő - 

Iratok átadásának helye Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 11. és 12. pult 

Kapcsolattartó telefon 626-881, 626-884, 626-886,626-718 

 

Kulturális programok és projektek finanszírozása és/vagy támogatása 

 

E jog a köztársasági, tartományi, illetve önkormányzati költségvetéséből finanszírozott vagy 

támogatott művelődési programok és projektek kiválasztásának módjáról, mércéiről és kritériumairól szóló 
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szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 105/16 és 112/17 száma) alapján érvényesíthető. 

A köztársasági, tartományi, illetve önkormányzati költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott 

művelődési programok és projektek kiválasztásának módjáról, mércéiről és kritériumairól szóló 

szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönyének 105/16 és 112/17 száma) összhangban Szabadka város 

polgármestere pályázatot tesz közzé. A pályázatot minden soron következő költségvetési évre meg kell 

hirdetni, legkésőbb folyó év október 1-jéig. A pályázati jelentkező lap (1. számú nyomtatvány) letölthető 

az önkormányzat www.subotica.rs honlapjáról, a http://www.subotica.rs/sr/3416/javni-konkurs-za-

finansiranje-ili-sufinansiranje-programa-i-projekata-u-kulturi-za-2013-godinu címen és a Városi 

Ügyfélszolgálat 11. és 12. ügyfélpultjánál lehet átadni, vagy elküldhető postán is. A jelentkezési lapot, 

mellékletek nélkül a konkurskultura@subotica.rs e-mail címre is el kell küldeni. 

A művelődési programok és projektek  finanszírozására vagy támogatására pályázhatnak kulturális 

tevékenységfolytatására bejegyzett intézmények, művészi és egyéb egyesületek, egyének (művészek, 

művelődési munkatársak illetve szakértők), egyéb, kultúrával foglalkozó jogalanyok, kivéve azokat a 

köztársasági, tartományi vagy önkormányzati alapítású kulturális intézményeket, melyek finanszírozása a 

művelődési törvény 74. szakaszának megfelelően történik, és nem vehetnek  részt az alapítójuk által 

meghirdetett pályázatokon. 

Amennyiben a pályázó magánszemély, a támogatás kizárólag annak a jogi személynek 

folyósítható, melynek révén a projekt megvalósul, a pályázóval partneri viszonyban van vagy más módon 

vesz részt a projektben. A jóváhagyott eszközök természetes személy számlájára nem folyósíthatók, és a 

kedvezményezett utólag nem változtatható. 

 

A pályázó egy kitöltött jelentkezési lapot köteles benyújtani a bizottsághoz a „Jelentkezési lap a 

kulturális projektek pénzelésére és támogatására meghirdetett pályázatra” - 1. számú űrlap elnevezésű 

nyomtatványon. 

Minden programra, illetve projektre külön jelentkezési lapot kell benyújtani. 

A jelentkezéshez a pályázónak kötelezően mellékelnie kell: 

1) a pályázóra vonatkozó bizonyítékot: 

a. annak a cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a pályázót bejegyezték, 

b. az alapszabályát, 

v. életrajzát és bizonyítékot a jogi személlyel kötött partnerségről (megállapodás, szerződés), ha a 

pályázó magánszemély; 

2) a pályázó alapvető adatait (az egyesület története, tevékenysége, eddigi projektek és hasonlók) amit 

a pályázó ír meg; 

3) annak a kulturális projektnek a részletes leírása, melynek a finanszírozását, illetve résztámogatását 

kérik; 

4) a pályázó, illetve a projekt megvalósítójának szakmai és művészi kapacitásaira vonatkozó adatokat 

(a projekt résztvevőinek jegyzéke és legalább egy szakmai életrajz); 

5) két kritikus recenzióját (ha a pályázat tárgya irodalmi projekt – könyv megjelentetésének 

finanszírozása vagy támogatása); 

6) az arra jogosult fordító szakvéleményét (ha a pályázat tárgya irodalmi projekt – könyv lefordítása a 

nemzeti nyelvről a kisebbségek nyelvére és fordítva); 

7) kulturális szakértő véleményét (ha a pályázat tárgya irodalmi projekt – digitális és multimediális 

alkotótevékenység). 

Ügyintézés határideje: a pályázat lezárását követő 60 nap 

Fellebbezési határidő: nincs. Az eszközök odaítéléséről szóló döntés végleges 

Dokumentumok átadása: Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 11. és 12. ügyfélpult 

Kapcsolattartó telefon: 626-884, 626-718 

 

Az ügyintézés során keletkező információk: 

Vélemények, határozatok, döntések, az ülésekről készült jegyzőkönyvek, megkötött szerződések, a 

polgárok beadványai, érkezett elektronikus levelek és a szolgálati telefonon hagyott üzenetek, 

közbeszerzési ajánlatok, pályázati felhívások, az átutalások dokumentációja, a lebonyolított pályázatok 

dokumentációja, az előkészület alatt álló dokumentumok munkaváltozatai, hivatalos feljegyzések és egyéb. 

 

Az adatokhoz való hozzáférés: 

http://www.subotica.rs/
http://www.subotica.rs/sr/3416/javni-konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-programa-i-projekata-u-kulturi-za-2013-godinu
http://www.subotica.rs/sr/3416/javni-konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-programa-i-projekata-u-kulturi-za-2013-godinu
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Az adatok hozzáférhetősége a törvénynek megfelelően biztosított. 

- Például: az eszközök pályázat útján történt odaítéléséről szóló döntés megjelenik az önkormányzat 

honlapján.  
 

Oktatás 

 

ALAPFOKÚ ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 
 

Az oktatásból eredő jogok érvényesítésére az alábbi helyi szintű oktatási intézmények nyújtanak be 

kérelmet:  
 

Általános iskolák: 

1. Sonja Marinković Általános Iskola 

2. Ivan Milutinović Általános Iskola 

3. Matko Vuković Általános Iskola 

4. Đuro Salaj Általános Iskola 

5. Széchenyi István Általános Iskola 

6. Ivan Goran Kovačić Általános Iskola 

7. Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 

8. Kizur István Általános Iskola 

9. Jovan Mikić Általános Iskola 

10. Október 10. Általános Iskola 

11. Majsai Úti Általános Iskola 

12. Szent Száva Általános Iskola 

13. Miroslav Antić Általános Iskola, Palics 

14. Petőfi Sándor Általános Iskola, Hajdújárás 

15. Bosa Milićević Általános Iskola, Újzsednik 

16. Pionír Általános Iskola, Nagyfény 

17. Matija Gubec Általános Iskola, Tavankút 

18. Hunyadi János Általános Iskola, Csantavér 

19. Vuk Karadžić Általános Iskola, Bajmok 

20. Vladimir Nazor Általános Iskola, Györgyén 

21. Dr. Svetomir Bojanin Általános és Középiskola 

22. Dositej Obradović Iskolaközpont és kollégium 

23. Szabadkai Zeneiskola  

24. Felnőttképző Általános Iskola 
 

Középiskolák: 

1. Svetozar Marković Gimnázium 

2. Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola 

3. Politechnikai Iskola 

4. Vegyészeti-technológiai Iskola, Szabadka 

5. Egészségügyi Középiskola 

6. Ivan Sarić Műszaki Iskola 

7. Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium 

8. Paulinum 
 

 

Az általános és középiskolák alkalmazottainak havi bérletei 

Jogalap: Munkatörvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 24/05, 61/05, 54/09 32/13, 75/14 és 

13/17-AB, 113/17 és 95/18-hiteles tolmácsolás), az általános és középiskolákban és kollégiumokban 

dolgozók ágazati kollektív szerződése (az SZK Hivatalos Közlönyének 21/15 száma) és az általános és 

középiskolákban és kollégiumokban dolgozók ágazati kollektív szerződésének meghosszabbításáról szóló 

megállapodás (az SZK Hivatalos Közlönyének 8/19 száma) és az általános és középiskolákban és 

kollégiumokban dolgozók ágazati kollektív szerződésének kiegészítéséről szóló kollektív szerződés (az 

SZK Hivatalos Közlönye 92/20). 
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Igénylésre jogosultak általános és középiskolák 

Szükséges mellékletek  kérelem, névjegyzék, számlák 

Ügyintézési határidő - 

Iratok átadásának helye  Városháza III. emelet/ 305. iroda 

Kapcsolattartó telefon 626-883 

 

Helyközi közlekedés (középiskolás diákok) 

Jogalap: A középiskolások útiköltségének támogatásáról szóló szabályzat (Szabadka Község 

Hivatalos Lapjának 30/13 száma) 

 

Igénylésre jogosultak 

A Szabadka város területén működő középiskolák, 

melyek diákjai naponta ingáznak Szabadka és más községek 

között 

Szükséges mellékletek 

- a diákok névjegyzéke 

- az útszakaszok 

- a diákok címe és személyi száma  

Ügyintézési határidő azonnal 

Fellebbezési határidő nincs határidőhöz kötve 

Iratok átadásának helye 

 

Városháza III. emelet/ 305. iroda 

 

Kapcsolattartó telefon 626-883 

 

Igénylésre jogosultak 

A Szabadka város területén élő középiskolás diákok, akik 

naponta ingáznak Szabadka és más községek között, és olyan 

szakokra járnak, melyekre Szabadka Város területén nem 

nyíltak tagozatok. 

Szükséges mellékletek 

- kérelem 
- iskolalátogatási igazolás 
- leckekönyv (bizonyítvány) fénymásolata 
- az egyik szülő személyi igazolványának fénymásolata 

Ügyintézési határidő 8 nap 

Fellebbezési határidő nincs határidőhöz kötve 

Iratok átadásának helye Városháza, III. emelet/ 305. iroda 

Kapcsolattartó telefon 626-883 
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Igénylésre jogosultak 
Szabadka város a Szociális Központ levele alapján – a rászoruló 

diákok ingyenes utaztatása a városi és városközi járatokon  

Szükséges mellékletek 

- a szociális központ levele 
- a Társadalmi Tevékenységek Tikársága által a diákokról 

készített névjegyzék 
- a névjegyzék megküldése az autóbusz pályaudvarra 

Ügyintézési határidő 8 nap 

Fellebbezési határidő nincs határidőhöz kötve 

Iratok átadásának helye Városháza, III. emelet/ 305. iroda és az autóbusz pályaudvar 

Kapcsolattartó telefon 626-883 

 

Egyetemi hallgatók útiköltségeinek megtérítése 
 

Igénylésre jogosultak 

A hallgatók, akik eleget tesznek az alábbi feltételeknek: 

- Szabadka Város lakói, 

- naponta ingáznak, 

- nem vesznek igénybe kollégiumi szállást, 

- iskoláztatásának költségeit a köztársasági költségvetés 

megtéríti, 

- először iratkozik az alapképzés vagy mesterképzés első 

évfolyamára, 

- nem részesült ösztöndíjban vagy diákhitelben az 

Oktatásügyi Minisztériumtól, az Újvidéki Egyetem 

tehetséggondozó ösztöndíj-alapjából, a Vajdasági 

Végrehajtó Tanácsától vagy más alapokból, 

szervezetektől és vállalatoktól 

Szükséges mellékletek 

- kérelem   

- személyi igazolvány fénymásolata 

- az egyetem igazolása arról, hogy először iratkozik az 

alapképzés vagy mesterképzés első évfolyamára, mint 

államilag támogatott 

- takarékbetét vagy folyószámla fénymásolata (ha a 

hallgatónak nincs saját számlája, valamelyik szülőé) 

Ügyintézési határidő A tartományi határozat meghozatalát követő 7 (hét) nap 

Fellebbezési határidő fellebbezésre lehetőség nincs 

Iratok átadásának helye Városháza III. emelet/ 305. iroda  

Kapcsolattartó telefon 626-883 
 

Hallgatói ösztöndíjak 

Jogalap: a Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 

(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/17, 35/21 száma) 
 



TÁJÉKOZTATÓ A SZABADKAI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉRŐL 

- SZABADKA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA - 

Utoljára frissítve: 2022. január 31. 79 

Igénylésre jogosultak 

ösztöndíjra a hallgatók az alábbi feltételek mellett jogosultak: 

-  hogy a Szerb Köztársaság állampolgára, 

-  lakóhelye Szabadka területén van legalább egy éve a pályázat 

kiírása előtt, 

-  első alkalommal iratkozik be az elsőfokú egyetemi 

tanulmányok (alapképzés, szakfőiskolai alapképzés) vagy 

második fokú tanulmányok (mesterképzés, szakirányú 

továbbképzések, speciális akadémiai képzés) bármelyik 

évfolyamára olyan felsőoktatási intézményben, melynek 

alapítója a Szerb Köztársaság és  

- hogy a folyó tanévben a költségvetés terhére iratkoztak be 

Szükséges mellékletek 

- rövid életrajz; 

- bizonylat arról, hogy a pályázó beiratkozott az egyetemre/ 

főiskolára, vagy a következő évfolyamra, 

- bizonylat az összes korábbi években elért tanulmányi 

átlageredményről, az alapfokozat első évére iratkozó hallgatók 

pedig a középiskola mindegyik évében elért eredményről szóló 

bizonyítvány fénymásolatát, 

- a személyi igazolvány fénymásolata, 

- más családnál való elhelyezésről szóló határozat, 

- a szociális segélyre való jogosultságot elismerő határozat 

fénymásolata, 

- a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat vagy a Köztársasági 

Nyugdíjbiztosítási Alap munkanélküliségről szóló bizonylatát,  

- két tanú hitelesített nyilatkozata a háztartás tagjainak számáról  

- bizonylat az egy háztartásban élők előző kéthavi 

összbevételéről (a dolgozóknak munkáltatói igazolás, a 

nyugdíjasoknak a Köztársasági Nyugdíjbiztosítási Alap 

szabadkai kirendeltsége által kiadott, mindkét csekkről szóló 

bizonylat vagy a bank jelentését a nyugdíj előző havi 

befizetéséről, más bevételek esetében pedig az illetékes 

köztársasági adóhatóság bizonylatát).  

Fellebbezési határidő 8 nap 

Iratok átadásának helye 

A pályázati jelentkezéseket közvetlenül a Pályázati bizottsághoz 

kell benyújtani „Jelentkezési lap ösztöndíj-pályázatra”, a Városi 

Ügyfélszolgálatban, a Szabadka, Szabadság tér 1. cím alatt, vagy 

postán kell továbbítani. 

 

Szabadka Város Ifjú Tehetségek Fejlődését Ösztönző Költségvetési Pénzalapja 
 

Pályázat az ifjú tehetségek fejlődésének ösztönzését célzó eszközök kiosztására 
Az ifjú tehetségek fejlődésének támogatását célzó pályázat a Szabadka Város Ifjú Tehetségek 

Fejlődését Ösztönző Költségvetési Pénzalapjának megalapításáról szóló rendelettel (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 53/16, 15/17, 17/18, 28/19 és 46/20) összhangban kerül meghirdetésre. 
 

Igénylésre jogosultak 

Az általános és középiskolai diákok, valamint egyetemi és főiskolai 

hallgatók, az alábbi feltételekkel: 

- hogy a Szerb Köztársaság állampolgárai, 

- lakóhelyük/tartózkodási helyük az igénylést megelőzően 

legalább egy éve Szabadka város területén van, 

- teljesítették az összes vizsgát a korábbi tanulmányi évekből, 

- nem ismételtek évet. 
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Szükséges mellékletek 

- rövid életrajz az előző évben megvalósított eredményekkel, 

- anyakönyvi kivonat, 

- állampolgársági bizonyítvány, 

- személyi igazolvány fénymásolata, kiskorúak részére a törvényes 

képviselő igazolványának fénymásolata, 

- a kérelmező folyószámlájának fénymásolata (a 18 évnél fiatalabb 

pályázók részére a törvényes képviselő számlájának száma), 

- a bizonyítvány/leckekönyv fénymásolata, 

- az oktatási intézmény által lehitelesített tanulmányi átlag, 

- a versenyeken szerzett oklevelek fénymásolata. 

Ügyintézési határidő 
A pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül a bizottság 

javaslatot terjeszt a polgármester elé az eszközök (pénzsegély) 

odaítélésére 

Fellebbezési határidő 8 nap 

Iratok átadásának 

helye 

A pályázati jelentkezési lapot az előírt iratokkal együtt zárt 

borítékban Szabadka Város Önkormányzatának irattárába kell beadni 

a Városi Ügyfélszolgálat révén, vagy postán is elküldhető a 

következő címre: Szabadka Város Önkormányzata, Szabadság tér 1., 

24.000 Szabadka, "Pályázati jelentkezés" jelzéssel, a pályázat 

meghirdetését követő 15 napon belül 

Kapcsolattartó telefon 626-928 

Az ifjú tehetségek fejlődését ösztönző pénzeszközök a Szabadka Város Ifjú Tehetségek Fejlődését 

Ösztönző Költségvetési Pénzalapjának megalapításáról szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapja 

53/16, 15/17, 17/18, 28/19 és 46/20) előírt kritériumok szerint kerülnek kiosztásra. 

Az ügyintézés során keletkező információk: 

Vélemények, döntések, ülésekről készült jegyzőkönyvek, megkötött szerződések, polgárokkal 

folytatott levelezés, elektronikus üzenetek és telefonos üzenetek, közbeszerzési ajánlatok, nyilvános 

felhívások, fizetési dokumentáció, pályázati dokumentáció, dokumentumok munkaváltozatai, hivatalos 

jegyzetek stb. 

 

Az adatokhoz való hozzáférés: 

Az adatok a törvénnyel előírt módon hozzáférhetők. 

Az utazó diákok és hallgatók részére közzétett pályázatok és értesítések, a Szabadka város 

területéről származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet megjelenik az önkormányzat hivatalos 

honlapján is, a www.subotica.rs címen.  

A bizottságok üléseiről készült jegyzőkönyveket, valamint a diákok és hallgatók útiköltség-

térítésével kapcsolatos dokumentumokat, az általános és középiskolákkal, egyetemista ellátással, a 

lebonyolított pályázatokkal kapcsolatos dokumentumokat, hivatalos jegyzeteket: az általános és 

középiskolai iratkozási terveket és egyéb iratokat a Titkárság irattárában őrzik. 

 

TANFELÜGYELET 

 

Felügyeletet gyakorol az óvodák, általános és középiskolák munkájába való közvetlen betekintés 

révén, és ellenőrzi: 

- az intézmény ténykedését az oktatással és neveléssel kapcsolatos törvények és más előírások 

betartása és végrehajtása tekintetében, 

- a gyermekek, tanulók, szüleik és gondozóik, illetve az alkalmazottak jogainak érvényesülését; 

- a gyermekek, tanulók és az alkalmazottak hátrányos megkülönböztetéstől, erőszaktól, zaklatástól, 

elhanyagolástól és az intézményen belüli pártszervezkedéstől és –tevékenykedéstől való 

védelmének biztosítását, 

- a beiratkozási eljárást, és megsemmisíti a beiratkozást, ha az a törvénnyel ellentétesen történt, 

- a vizsgáztatás lebonyolítására előírt szabályok betartását, 

http://www.subotica.rs/
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- az intézmény által vezetett előírt nyilvántartásokat, és megállapítja a tényeket az intézmény által 

kiadott közokmányok megsemmisítésének eljárásában, 

- a hitelesítési eljárásban megállapítja, hogy teljesültek-e a feltételek az intézmény működéséhez és 

új képzési szakok bevezetéséhez. 

 

Az eljárás menete: 

Az intézmények felügyelete rendszeres, rendkívüli és ellenőrző felügyeletként történik. 

A rendszeres felügyeletet évente legalább egyszer el kell végezni, és az felöleli az intézmény 

ténykedését az oktatással és neveléssel kapcsolatos törvények és más előírások betartása és végrehajtása 

tekintetében, az általános okiratok és az előírt nyilvántartások vezetésének ellenőrzését. 

A rendkívüli felügyelet előterjesztés alapján történik. Az írásos előterjesztés kézhezvételét 

követően el kell végezni az intézmény felügyeletét. A névtelen vagy elektronikus postán érkező 

előterjesztések alapján a tanfelügyelő saját belátása szerint jár el. 

Az intézmény ellenőrző felügyeletét a jegyzőkönyvben vagy határozatban megszabott határidő 

leteltét követően kell elvégezni. 

Az intézményben elvégzett felügyeleti ellenőrzés után a tanfelügyelő jegyzőkönyvet készít, amely 

tartalmazza az állapotfelmérést, s az eredménytől függően a foganatosítandó intézkedéseket is. A 

jegyzőkönyvet továbbítani kell az intézményhez, az intézmény igazgatójának pedig jogában áll 

észrevételezni a jegyzőkönyvben foglaltakat. Ha a felügyelet előterjesztés alapján történik, a tanfelügyelő 

az észleltekről köteles írásban értesíteni az előterjesztőt is.  

A jegyzőkönyvekhez csak az eljárásban érintett feleknek van hozzáférésük. 

A felügyelet gyakorlása során a tanfelügyelők az óvodai, általános és középiskolai oktatással és 

neveléssel kapcsolatos törvényeket, illetve az azok alapján hozott előírásokat alkalmazzák. 
 

Az ügyintézés során keletkező információk: 

Jegyzőkönyvek, intézkedési utasítások, határozatok, érkezett elektronikus levelek és a szolgálati 

telefonon hagyott üzenetek, az előkészület alatt álló dokumentumok munkaváltozatai, hivatalos 

feljegyzések és egyéb. 
 

Az adatokhoz való hozzáférés: 

Az információkhoz csak az eljárásban érintett feleknek van hozzáférésük. 
 

Tájékoztatás 
 

  Köztájékoztatási programok és projektek finanszírozása és/vagy támogatása 

E jog a köztájékoztatásról és médiákról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 83/14, 

58/15 és 12/16 – hiteles tolmácsolás) és a közérdeknek a köztájékoztatásban való érvényesítésére irányuló 

projektek támogatásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 16/16 és 8/17 száma), valamint 

az e területet szabályozó törvények és jogszabályok alapján érvényesíthető.  

A pályázat lebonyolításának menete: 

Az illetékes hatóság határozatot hoz a köztájékoztatással kapcsolatos projekt pénzelésére szolgáló 

eszközök elosztásáról, közérdek érvényesítése céljából. 

Az illetékes hatóság határozatot hoz pályázat meghirdetéséről és az egyedi támogatásokról 

köztájékoztatási projektek finanszírozására közérdek érvényesítése céljából és pályázatot tesz közzé a 

lapokban és az önkormányzat hivatalos honlapján – a pályázatok és hirdetmények menüpont alatt  

A pályázatban kerül közzétételre a pályázati bizottsági tagok jelölésére vonatkozó felhívás. 

A pályázat tartalmazza a támogatások célját és mértékét, a pályázók körét, a projektek 

értékelésének kritériumait, a pályázati határidőket, a szükséges iratanyag jegyzékét és az újságírói- és 

médiaegyesületeknek címzett felhívást a bizottsági tagok jelölésére. 

A pályázatot meghirdető hatóság szakszolgálata osztályozza a benyújtott projekteket, értesíti a 

pályázókat a hiányzó iratokról, kiegészíti a tárgyakat és jegyzőkönyvet készít arról, hogy a benyújtott 

pályázatok teljesí1tik a pályázati feltételeket. A jegyzőkönyvet továbbítani kell a bizottsági tagoknak. 

Az illetékes hatóság kinevezi a bizottságot, az egyesületek és egyének által felterjesztett 

jelöltekből. Az erről szóló határozat megjelenik Szabadka város honlapján. 

A szakszolgálat véleményt kér a nemzeti tanácsoktól, amit továbbítani kell a bizottsági tagoknak. 

A bizottság megvitatja a benyújtott pályázatokat. A bizottság munkájáról jegyzőkönyv készül. A 

bizottság javaslatot készít az eszközök elosztásáról és megindokolja a projekt elfogadását vagy elutasítását. 
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A bizottság javaslatát közzé kell tenni az önkormányzat honlapján, a www.subotica.rs – Pályázatok és 

hirdetmények cím alatt. 

A bizottság javaslatára a polgármester, legkésőbb a pályázat lezárását követő 90 napon belül 

döntést hoz az eszközök elosztásáról, amit közzé kell tenni Szabadka város hivatalos honlapján, a 

www.subotica.rs – Pályázatok és hirdetmények címen. 

Szabadka város honlapján, a www.subotica.rs – Pályázatok és hirdetmények címen felhívás jelenik 

meg azon pályázók részére, akik a kérttől kevesebb összeget kaptak, hogy haladéktalanul adják be a kapott 

összegeknek megfelelően átalakított költségtervüket, illetve nyilatkozatot arról, hogy elállnak a kapott 

összegtől.  

A lefolytatott eljárás alapján szerződést kell kötni a támogatott pályázókkal. 

A támogatott pályázók kötelesek a törvénnyel és a szabályzattal összhangban narratív és pénzügyi 

beszámolót készíteni a támogatás felhasználásáról. 

A támogatásokat odaítélő illetékes hatóság köteles az eszközök elosztására vonatkozó döntés 

meghozatalát követő 15 napon belül a média nyilvántartónak bejelenteni a megítélt támogatásokra 

vonatkozó adatokat. 

Az illetékes hatóság, miután befejeződött a folyó évi projektek támogatása, beszámolót készíthet a 

lebonyolított pályázatról és elemzést a támogatott projektek minőségéről a támogatottak jelentései alapján, 

és azt közzé teheti a honlapon. 
 

Kapcsolattartó telefon: 626-850 
 

Az ügyintézés során keletkező információk: 

Jegyzőkönyvek, határozatok, szerződések, érkezett elektronikus levelek és a szolgálati telefonon 

hagyott üzenetek, az előkészület alatt álló dokumentumok munkaváltozatai és egyéb. 
 

Az adatokhoz való hozzáférés: 

Az adatok hozzáférhetősége a törvénynek megfelelően biztosított. 
 

Vallási közösségek és egyéb társadalmi szervezetek 
 

Pályázat a Szabadka város területén működő egyházak és vallási közösségek projektjeinek 

támogatására  
 

E jog a Szabadka város területén működő egyházaknak és vallási közösségeknek nyújtott eszközök 

odaítélésének módjáról, eljárásáról és kritériumairól szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 

15/13 sz.) alapján érvényesíthető, nyilvános pályázat útján, amit Szabadka város polgármestere hirdet meg. 

A pályázat minden költségvetési évben meghirdetésre kerül. A pályázatot a Bizottsághoz a 

„Jelentkezési lap az egyházak és vallási közösségek projektjeinek támogatására meghirdetett pályázatra” 

(1. adatlap) elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani, amely a pályázati felhívás mellékletében szerepel 

és letölthető az önkormányzat www.subotica.rs honlapjának Pályázatok és hirdetmények oldaláról.  

A kitöltött jelentkezési lapokat nyomtatott formában kell átadni a Szabadka Város Közigazgatási 

Hivatalának Ügyfélszolgálatában, a Szabadság tér 1. szám alatt, vagy postai úton továbbítani, és 

elektronikus formában is kötelezően el kell küldeni a következő e-mail címre:  crkve@subotica.rs. 

Jelentkezési határidő: a pályázatnak az önkormányzat honlapján való közzétételét követő 15 nap. 

Ügyintézési határidő: a pályázat lezárását követő 10 nap 

A pályázati anyag átadásának helye: Városháza, Városi Ügyfélszolgálat 

Kapcsolattartó telefon: 626-880 

 

Az ügyintézés során keletkező információk: 

Vélemények, határozatok, döntések, ülésről készült jegyzőkönyvek, szerződések, lakossági 

levelek, elektronikus posta és a szolgálati telefonon hagyott üzenetek, közbeszerzési ajánlatok és 

felhívások, fizetési dokumentáció, pályázati dokumentáció, előkészületben lévő iratok munkaváltozatai, 

szolgálati jegyzetek stb. 
 

Az adatokhoz való hozzáférés: 

Az adatok hozzáférhetősége a törvénynek megfelelően biztosított. 

Néhány példa: A pályázati eszközök elosztásáról szóló döntések hozzáférhetők az önkormányzat 

http://www.subotica.rs/
mailto:crkve@subotica.rs
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honlapján.  
 

Menekültek és kitelepítettek 
 

A menekültstátusz megállapításával kapcsolatos teendők 

Jogalap: 

- a menekültekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/92 és 45/02-AB rendelet, a 

JSZK Hivatalos Lapjának 42/02-AB rendelet és az SZK Hivatalos Közl.30/10 sz.) - 13. szakasza 

- az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/16 és 95/18-

hiteles tolmácsolás)  

Az ügyfél írásos kérelmet nyújt be az eddig meg nem szerzett menekültstátusz megszerzésére a 

menekültügyi biztoshoz. 

A kérvényt iktatják és előkészítik a határozatjavaslatot, melyet parafálnak és jóváhagyásra és 

hitelesítésre továbbítanak a menekültügyi biztos irodájába. 

 

Igénylésre jogosultak 
Minden olyan személy, aki a volt tagköztársaságokból 

menekült és még nem szerezte meg a menekültstátuszt 

Szükséges mellékletek 

kérvény, a személyes okmányok fénymásolata, 

melyekkel a kérelmező rendelkezik (a kérelem 

formanyomtatványát a menekültügyi hivatal írja elő) 

Ügyintézési határidő nincs megszabva 

Fellebbezési határidő 15 nap 

Iratok átadásának helye Városháza, ügyfélszolgálat 

Kapcsolattartó telefon 626-971, 626-974 

 

A menekültstátusz megszüntetésével kapcsolatos teendők 

Jogalap: 

- a menekültekről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 18/92 i 45/02-AB rend., a JSZK 

Hivatalos Lapjának 42/02-AB rend. és az SZK Hivatalos Közlönyének 30/10 sz.) - 13. szakasz 

- az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/16 és 95/18-

hiteles tolmácsolás) 

Annak a személynek, aki megszerezte a Szerb Köztársaság állampolgárságát, menekültstátusza 

megszűnik. A menekültigazolvány fénymásolatával, a státus elismeréséről szóló határozattal, az 

állampolgárság jóváhagyásáról szóló határozattal, az állampolgári könyv kivonatának másolatával és a 

kitöltött formanyomtatvánnyal együtt benyújtja a menekültügyi hivatalba. 

A hivatal a kérelmet a mellékelt iratokkal együtt iktatja, előkészíti a határozatjavaslatokat, 

melyeket 5 példányban parafál. A határozatokat hivatali postával hitelesítésre továbbítják az országos 

menekültbiztosi hivatalba, amely három hitelesített példányt küld vissza, melyekből egy példány marad a 

biztosi hivatal irattárában, egyet a szabadkai rendőrhivatal és egyet az ügyfél kap kézhez. 

A menekültstátusz megszüntetését az ügyfél kérheti harmadik országba (külföldre) történő távozás 

illetve korábbi tartózkodási helyére történő visszatérés címén is. 

A menekültstátusz megszűnéséről szóló határozatot hivatalból a menekültbiztosi hivatal 

megbízásából akkor kell hozni, ha bizonyítást nyer, hogy az adott személy megsértette a menekültekről 

szóló törvényt vagy más jogsértést követett el. 
 

Igénylésre jogosultak mindazok a személyek, akik megszerezték a szerb állampolgárságot 

Szükséges mellékletek 

a menekültstátusz megszerzéséről szóló határozat, az 

állampolgársági határozat, állampolgársági bizonyítvány és a 

menekültigazolvány fénymásolata (a kérelem formanyomtatványát a 

Menekültügyi Hivatal írja elő) 

Ügyintézési határidő 30 nap 
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Fellebbezési határidő nincs 

Iratok átadásának helye Városháza, ügyfélszolgálat 

Kapcsolattartó telefon 626-971, 626-974 

 

Új menekültigazolvány kiadásával kapcsolatos ügyek 

- a menekültekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/92 és 45/02-AB rend., a JSZK 

Hivatalos Lapjának 42/02-AB rend. és az SZK Hivatalos Közlönyének 30/10 száma) 

- az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (az SZK Hiv. Kölz. 18/16 és 95/18-hiteles 

tolmácsolás) 

Utólagos menekültstátuszt szerzett személy kérelmének kitöltése. A kérelmet a hivatal a 

jóváhagyással (igazolással) együtt továbbítja a rendőrhivatalhoz, egy példány pedig a menekültbiztosi 

hivatal irattárában marad. 

 

Igénylésre jogosultak akiknek a menekültbiztosi hivatal elismerte a menekültstátuszt 

Szükséges mellékletek 
két fénykép, a menekültstátusz elismeréséről szóló igazolás (a kérelem 

formanyomtatványát a Menekültügyi hivatal írja elő) 

Ügyintézési határidő a rendőrhivatal szabja meg 

Fellebbezési határidő ---- 

Iratok átadásának helye Városháza, ügyfélszolgálat 

Kapcsolattartó telefon 626-971, 626-974 

 

Érvényes menekültigazolvány cseréje vagy másodpéldány kiadása 

Az ügyfél a kérelem mellett benyújtja a határozatot vagy az új, módosított határozatot is, az új 

menekültigazolványt pedig a rendőrség állítja ki. 

 

Igénylésre jogosultak 
mindazok, kiknek menekültigazolványa lejárt (2 év), illetve azok, 

kiknek személyi adatai változtak 

Szükséges mellékletek két fénykép, az adatlap nincs definiálva 

Ügyintézési határidő a rendőrhivatal szabja meg 

Fellebbezési határidő ---- 

 

Menekültek lakcímváltoztatása 

Ha a személy költözés miatt megváltoztatja szabadkai lakcímét, a hivatal igazolást ad ki, mellyel s 

rendőrkapitányságon rendezheti új lakcímét. 

Ha a személy Szabadkára szeretne költözni, a hivatal jóváhagyást ad ki, amellyel kijelentkezhet 

előző tartózkodási helyéről. 

Ha a személy más községbe vagy városba szeretne elköltözni, a hivatal jóváhagyást ad ki, amellyel 

a szabadkai rendőrkapitányságon kijelentkezhet addigi tartózkodási helyéről. 

Minden kijelentkezési jóváhagyást és igazolást a menekülbiztosi hivatalban is iktatnak, az e 

dokumentumok alapján történő bejelentéseket és kijelentéseket a szabadkai rendőrkapitányságon végeznek 

el. 

 

 

2. A Testneveléssel, Sporttal és Ifjúsággal, Óvodai Oktatással, Alapfokú Egészségügyi 

Ellátással, Szociális Védelemmel, Humanitárius Szervezetekkel és Szociális Projektekkel 

Kapcsolatos Ügyek Szolgálata 

 

A szolgálat kötelezettségei: 

- a törvénnyel az önkormányzatra bízott, testneveléssel, sporttal és ifjúsággal, óvodai oktatással, 

alapfokú egészségügyi ellátással, szociális védelemmel, humanitárius szervezetekkel és szociális 
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projektekkel kapcsolatos törvények és jogszabályok alkalmazása, 

- a képviselő-testület, a városi tanács és a polgármester testneveléssel, sporttal és ifjúsággal, óvodai 

oktatással, alapfokú egészségügyi ellátással, szociális védelemmel, humanitárius szervezetekkel és 

szociális projektekkel kapcsolatos rendeleteinek és döntéseinek alkalmazása, 

- a betegek jogvédelmével kapcsolatos teendők ellátása, 

- az elsőfokú közigazgatási eljárásokban a szolgálat hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek 

megoldása, 

- a fiatal sporttehetségekkel folytatott munka minőségének és terjedelmének növeléséhez szükséges 

különleges feltételek megteremtése, 

- a szolgálat hatáskörébe tartozó képviselő-testületi előírások és más általános okiratok végrehajtása 

feletti felügyelet gyakorlása, 

- a szolgálat jogkörébe tartozó előírások és egyéb okiratok tervezeteinek előkészítése, melyeket a 

képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg, 

- a pénzügyi tervek tervezetének kidolgozása a városi költségvetés előkészítése során jogcímek és 

költségvetési szervek szerint, a szolgálat hatáskörébe tartozó jogcímek és költségvetési szervek 

eszközei törvényes és rendeltetésszerű felhasználásának követése, 

- a pénzügyi tervek teljesítésének követése a szolgálat hatáskörébe tartozó jogcímek szerint, 

- a szolgálat hatáskörébe tartozó szakmai és egyéb teendők ellátása a képviselő-testület, a 

polgármester és a városi tanács utasítására és 

- a törvénnyel, az alapszabállyal és a képviselő-testületi rendeletekkel megszabott egyéb teendők 

ellátása. 
 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírását a szolgálat 

hatáskörébe tartozó területek szerint adjuk meg. 

 

Sport 
 

- A sporttal kapcsolatos tevékenységet folytató helyi szintű egyesületek kérelmet nyújtanak be az e 

területhez tartozó jogok érvényesítésére. 

 

Igénylésre jogosultak Sporttal kapcsolatos tevékenységet folytató helyi szintű egyesületek 

Szükséges mellékletek Kérelem (nincs előírt formanyomtatvány) 

Iratok átadásának helye Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 16. és 17. ügyfélpult 

Kapcsolattartó telefon 626-884 

 

- A polgárok sporttal kapcsolatos szükségleteinek és érdekeinek a városi költségvetésből történő 

finanszírozása és támogatása 
 

A lakosság sport iránti szükségleteinek kielégítése és érdekeik érvényesítése az önkormányzat 

területén székelő sportszervezetek éves és külön programjainak jóváhagyása és finanszírozása révén 

történik, a sporttörvény és a sport területén közérdeket megvalósító szabadkai programok jóváhagyásáról 

és pénzeléséről szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 15/17 száma) rendelkezéseinek 

megfelelően. 
 

Az éves és külön programok jóváhagyása iránti kérelmeket a sporttörvény, az e törvény alapján 

meghozott jogszabályok és az említett szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kell benyújtani, az arra 

előírt nyomtatványokon (a program fajtájától függően), melyek a sport területén közérdeket megvalósító 

szabadkai programok jóváhagyásáról és pénzeléséről szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 15/17 száma) mellékletében találhatók és annak részét képezik. 

A pályázati hirdetmény közzétételekor a nyomtatványok is elérhetők Szabadka Város 

Önkormányzatának honlapján, a www.subotica.rs – Pályázatok és hirdetmények címen. 

 

Pályázat a137. szakasz 1. bekezdés 4), 9), 11) és 15) pontjaiban foglalt külön programokra 
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hirdethető meg. 

A programgazdának a következő feltételeket kell teljesítenie: 

1) legyen regisztrálva, a Sportörvénnyel (a továbbiakban: Törvény) összhangban;  

2) be legyen jegyezve az országos nyilvántartásba, a Törvénnyel összhangban; 

3) kizárólag vagy túlnyomórészt nonprofit alapon működjön; 

4)  székhelye a Város területén legyen; 

5)  közvetlenül feleljen a program előkészítéséért és lebonyolításáért; 

6)  tevékenységét már legalább egy éve folytassa; 

7)  eleget tegyen a sportaktivitások és tevékenységek folytatásához Törvénnyel előírt 

feltételeknek; 

8) sikerrel megvalósította a jóváhagyott programot, ha a korábbi években is programgazda volt;  

9) rendelkezzen a program megvalósításához szükséges kapacitásokkal; 

10) tagja legyen egy megfelelő illetékes országos ágazati sportszövetségnek. 

A programgazda:  

1) nem lehet felszámolás, csőd vagy a tevékenység folytatásától való ideiglenes eltiltás alatt;  

2) üzleti számlája nem lehet zárolva a program megvalósításáról szóló szerződés megkötésének 

és a költségvetési eszközök átutalásának pillanatában, nem lehet adótartozása vagy társadalombiztosítási 

tartozása;  

3) nem lehet az utóbbi két évben jogerős ítélettel büntetve gazdálkodásával, vagyonkezeléssel, 

gyermekekkel való foglalkozással és a spotban elkövetett visszaélések megakadályozásával kapcsolatos 

szabálysértés vagy gazdasági vétség miatt.  

 

A programgazdának a támogatások odaítélésekor nem lesz jóváhagyva a program, ha:  

1)  összeférhetetlenség áll fenn;  

2) szándékosan vagy komoly figyelmetlenségből valótlan adatokat közölt a program 

bejelentésére szolgáló adatlapokban, vagy elmulasztotta az összes szükséges adatot közölni; 

3) megkísérelt bizalmas információkhoz jutni vagy hatást gyakorolni a jelen szabályzat 22. 

szakaszának 1. bekezdésében foglalt szakbizottságra vagy a Város illetékes szerveire az elbírálás során 

vagy az eszközök odaítélésének korábbi szakaszában. 

A programgazda két évig nem kaphat eszközöket a Város költségvetéséből programjainak 

megvalósítására, attól a naptól számítva, amikor megállapításra kerül, hogy a programjára jóváhagyott 

pénzeszközöket nem rendeltetésszerűen használta fel, vagy mulasztásával a program jelentős részében nem 

érte el a tervezett hatást. 

A programgazdának nem hagyhatók jóvá pénzeszközök új program megvalósítására mielőtt még 

beszámolna a korábban jóváhagyott program végrehajtásáról és megvalósításáról, a sporttörvény és a sport 

területén közérdeket megvalósító szabadkai programok jóváhagyásáról és pénzeléséről szóló szabályzat 

rendelkezéseivel összhangban (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 15/17)  

 

Pályázni a 4. számú – jelentkezési adatlapon lehet 

A dokumentumok átadása: Ügyfélszolgálat vagy postai úton elküldve 

Kapcsolattartó telefon: 626 884 

 

Pályázati tilalom: 

Amennyiben a programgazdák olyan éves programot nyújtanak be, amelyben olyan 

tevékenységeket is felöleltek, amelyek ezen rendelet értelmében külön program benyújtását igénylik, nem 

pályázhatnak ugyanarra a tevékenységre a külön programban is. 

A programjavaslatok nem tartalmazhatnak olyan aktivitásokat, melyek tartományi vagy 

köztársasági költségvetésből már kapnak támogatást. 

Az ügyintézés során keletkező információk: 

Határozatok, megkötött szerződések, az átutalások dokumentációja, az előkészület alatt álló 

dokumentumok munkaváltozatai stb. 
 

Az adatokhoz való hozzáférés: 

Az adatok hozzáférhetősége a törvénynek megfelelően biztosított. 
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Iskoláskor előtti oktatás és nevelés 
 

- Az e területhez kapcsolódó helyi szintű szakintézmények iskoláskor előtti neveléssel és oktatással 

kapcsolatos kérelmeinek benyújtása  
 

Kérelem a költségvetési szervek eszközeinek folyósítására (Naša radost IEI) 

 

Igénylésre jogosultak Naša radost Iskoláskor Előtti Intézmény, általános iskolák 

Szükséges mellékletek 

 

Kérelem, számlák, teljes dokumentáció a közbeszerzésnek 

megfelelően, jegyzőkönyv, szerződés 
 

Ügyintézési határidő - 

Fellebbezési határidő - 

Iratok átadásának helye Városháza, ügyfélszolgálat 17. pult 

Kapcsolattartó telefon 626-885 

 

Alapszintű egészségügyi ellátás 
 

- Az alapszintű egészségügyi ellátással kapcsolatos jogok érvényesítése iránti kérelmek benyújtása  
 

A költségvetési szervek eszközei folyósításának kérelmezése (Egészségház, Gyógyszertár) 

 

Igénylésre jogosultak Egészségház, Gyógyszertár 

Szükséges mellékletek 
Kérelem, számlák, teljes dokumentáció a közbeszerzésnek 

megfelelően, jegyzőkönyv, szerződés  

Ügyintézési határidő - 

Fellebbezési határidő - 

Iratok átadásának helye Városháza, ügyfélszolgálat 17. pult 

Kapcsolattartó telefon 626-885 

 

A betegek jogainak védelme 
 

A betegek jogainak védelme a betegek jogairól szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 

45/13 és 25/19-más törv.), a közegészségügyi törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16), a 

személyes adatok védelméről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye 87/18), a betegek jogainak 

védelméről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapkának 40/12, 22/14 és 53/16) és a panasz 

ügyében történő eljárás módjáról, az adatlapról és a betegjogi tanácsadó által készített jegyzőkönyv és 

beszámoló tartalmáról szóló szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönyének 71/13, 40/14-jav.) összhangban 

és az egészségügyi ellátását szabályozó jogszabályok alapján valósul meg.  

A betegek jogainak védelme a betegjogi tanácsadó és az Egészségügyi Tanács munkája révén 

érvényesül. 

 

A betegek jogvédelmének eljárása 
A betegjogi tanácsadó a páciensek jogainak védelmével foglalkozik a benyújtott panaszok, alapján, 

és tájékoztat, illetve tanácsokat ad a betegek jogaival kapcsolatosan, ami kiterjed az egészségügyi 

intézményekben, a magánrendelőkben és más meghatározott egészségügyi tevékenységgel foglalkozó jogi 

személyeknél végzett munkára. 

A páciens, illetve törvényes képviselője írásban vagy szóban, jegyzőkönyvbe foglalva kifogást 

emelhet a páciensek tanácsadójánál. 

A panasz alapján a betegjogi tanácsadó azonnal, de legkésőbb a panasztétel napjától számított öt 
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munkanapon belül megállapítja a panaszban foglaltakkal kapcsolatos valamennyi fontos körülményt és 

tényt. 

A betegjogi tanácsadó betekinthet az orvosi dokumentációnak a panaszban előadottakkal 

kapcsolatos részébe, az egészségügyi dolgozó jelenlétében, és írásos információkat, adatokat és 

véleményezést kérhet az egészségügyi intézmény, magánrendelő, szervezeti egység vezetőjétől, az 

egészségügyi dolgozótól vagy munkatárstól, kinek cselekményére a panasz vonatkozik, a törvénnyel 

összhangban. 

A panaszban előadottakkal kapcsolatban megállapított fontos körülményekről és tényekről a 

betegjogi tanácsos jegyzőkönyvet készít. 

Valamennyi releváns tény és körülmény megállapítása után a betegjogi tanácsadó jelentést készít, 

amelyet azonnal, de legkésőbb három munkanapon belül kézbesít a panasztevőnek, a szervezeti egység 

vezetőjének és az egészségügyi intézmény igazgatójának, illetve a magánpraxis alapítójának. 

Amennyiben az előző bekezdésben foglalt felelősök a jelentéstől számított öt munkanapon belül 

nem tesznek jelentést az intézkedésekről, a betegjogi tanácsos értesíti az egészségügyi felügyelőséget. 

A betegjogi tanácsadó havi jelentést küld az egészségügyi intézmény igazgatójának, a 

magánrendelő alapítójának vagy egészségügyi felsőoktatási intézmény felelősének. 

A betegjogi tanácsadó háromhavi, hat havi és éves jelentést küld az egészségügyi tanácsnak. 

A betegjogi tanácsadó jelentésével elégedetlen panasztevő az egészségügyi tanácshoz, az 

egészségügyi felügyelőséghez, illetve azon betegbiztosítási szervezet illetékes szervéhez fordulhat. 

Tanácsot kérni, illetve panaszt tenni a betegjogi tanácsadónál lehet személyesen, írásban vagy 

telefonon a 024 626-882 és a mobil 064/6490175 számokon, illetve a biljana.knezevic@subotica.rs címre.  

 

A Súlyos Beteg Gyermekek és Fiatalok Gyógykezelését Segítő Alapítvány 

A Súlyos Beteg Gyermekek és Fiatalok Gyógykezelését Segítő Alapítvány a Súlyos Beteg 

Gyermekek és Fiatalok Gyógykezelését Segítő Alapítvány megalapításáról szóló rendelettel (Szabadka 

Város Hivatalos Lapja 10/13-egységes szerkezetű szöveg, 15/17, 35/21) lett megalapítva azoknak a 18 

évnél fiatalabb gyermekeknek a gyógykezelésében nyújtott segítség céljából, akik már kimerítették az 

egészségügyi biztostásról szóló jogszabályok alapján őket megillető valamennyi lehetőséget. 

Az Alapítvány céljai: 

- segítségnyújtás a súlyos beteg gyermekek és fiatalok egészségügyi intézményben, szociális 

intézményben vagy otthon végzett gyógykezeléséhez, 

- gyógyszerek és orvosi segédeszközök beszerzésében nyújtott segítség, 

- hazai és külföldi egészségügyi intézményben végzett műtéti beavatkozáshoz nyújtott segítség, 

- rehabilitációhoz nyújtott segítség. 

Az alapítványt az igazgatóbizottság irányítja, mely elnökből, elnökhelyettesből és három tagból áll. 

A támogatást a gyermek szülője, gyámja vagy törvényes képviselője igényelheti. Az igénylésnek 

tartalmaznia kell a gyermek és a család adatait, a rövid kórtörténetet és a kapcsolattartási 

lehetőségeket. Az igényléshez csatolni kell az orvosi dokumentációt, az orvosi intézmény vagy 

gyógyszertár előszámláit vagy számláit is. 

Az igénylést Szabadka Város Ügyfélszolgálatában kell átadni a Szabadság tér 1. címen. 

A benyújtott igénylések ügyében az igazgatóbizottság dönt szavazattöbbséggel. 

 

Szociális védelem: 
 

- Az e területhez kapcsolódó helyi szintű szakintézmények szociális védelemmel kapcsolatos 

kérelmeinek benyújtása. 
 

A költségvetési szervek eszközeinek folyósítása iránti kérelem (Szociális Központ, 

Gerontológiai Központ) 
 

Igénylésre jogosultak Szociális Központ, Gerontológiai Központ 

Szükséges mellékletek 
számlák, teljes dokumentáció a közbeszerzésnek 

megfelelően, jegyzőkönyv, szerződés  

Ügyintézési határidő - 
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Fellebbezési határidő - 

Iratok átadásának helye Városháza, ügyfélszolgálat 17. pult 

Kapcsolattartó telefon 626-885 

 

Az egyéb költségvetési szervek eszközei folyósításának kérelmezése (a Vöröskereszt városi 

szervezete, Kolevka Gyermekotthon) 

 

Igénylésre jogosultak 
a Vöröskereszt városi szervezete, Kolevka 

Gyermekotthon 

Szükséges mellékletek kérelem, számlák, szerződés 

Ügyintézési határidő - 

Fellebbezési határidő - 

Iratok átadásának helye Városháza, ügyfélszolgálat 17. pult 

Kapcsolattartó telefon 626-885 

 

- A polgárok egyszeri szociális segély iránti kérelmeinek benyújtása  

 

Igénylésre jogosultak Szabadka Város polgárai 

Szükséges mellékletek 
kérvény, kérelem (nincs előírt 

formanyomtatvány) 

Ügyintézési határidő - 

Fellebbezési határidő - 

Iratok átadásának helye Szociális Központ 

Kapcsolattartó telefon 548-220 

 

- A közműdíj-támogatás iránti kérelem benyújtása 

 

Igénylésre jogosultak 

közműdíj-támogatásra jogosult: 

- az a katonai hadirokkant, aki e jogállást az 1990. 

augusztus 17. utáni és a NATO támadások idején történt 

fegyveres akciók részvevőjeként szerezte, 

- az elesett harcosok és elhunyt hadirokkantak családtagjai,  

- az a szociálisan rászoruló albérlő, aki a szociális lakást 

Szabadka Város előírásai alapján kapta bérbe,  

- a közműfogyasztó vagy családtagja, ha: a szociális 

ellátást szabályozó törvény alapján gyermek utáni ápolási 

és gondozási díjra jogosultak, a harcos, rokkant és 

hadirokkant védelemre vonatkozó előírások szerint havi 

pénzjáradékra jogosultak, 

- a nyugdíjas, ha nyugdíja nem haladja meg azon szociális 

segély összegének 150%-át, miben az egyén részesülne a 

szociális ellátást szabályozó törvény értelmében, egyedül 

él és nem rendelkezik nagyobb lakótérrel, mint amennyit a 

köztársasági jogszabályok az egyedül élők szükségleteire 

előírnak 

- nyugdíjas, aki olyan családban él, amelynek egyik tagja 

sem munkaképes, azzal a feltétellel, hogy a család egy főre 
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eső havi jövedelme nem haladja meg azon szociális segély 

összegének 130%-át, miben az egyén részesülne a 

szociális ellátást szabályozó törvény értelmében, és nem 

rendelkezik nagyobb lakótérrel, mint amennyit a 

köztársasági jogszabályok a családok szükségleteire 

előírnak 

- szociális segélyben részesül és olyan családban él, 

amelynek egyik tagja sem munkaképes. 

 

A Subotica-trans KV által a menetrend szerinti városi és 

elővárosi közlekedésben nyújtott szolgáltatásainak 

támogatására jogosultak: 

- a Szabadka város területén élő 65 évnél idősebb 

személyek, kiknek jövedelme nem haladja meg a szociális 

ellátást szabályozó törvény szerint járó pénzbeli szociális 

segély 321%-át, 

- az önkormányzat területéhez tartozó településeken élő 65 

évnél idősebb személyek, kiknek jövedelme nem haladja 

meg a szociális ellátást szabályozó törvény szerint járó 

pénzbeli szociális segély 321%-át. 

Szükséges mellékletek 

1. lakcímbejelentés, illetve a kommunális szolgáltatást 

igénybe vevő család valamennyi nagykorú tagja személyi 

igazolványának fénymásolata (az eredeti személyi 

igazolványok bemutatásával), a kiskorú családtagok 

részére pedig születési anyakönyvi kivonat (az említett 

okmányokkal a kérelmező igazolja, hogy a 

közműszolgáltatást igénybe vevő személy illetve családja 

több mint hat hónapja Szabadka város területén él, és 

tényleges lakcíme azonos annak az ingatlannak a címével, 

amelyre a közműdíj-támogatást igényli), 

2. a jogosult vagy családtagja nevére kiállított utolsó 

közműszámla, 

3. a közműszolgáltató igazolása arról, hogy a szolgáltatást 

igénybe vevő személynek vagy családtagjának a 

szabályzat 3. szakaszában foglalt közműszolgáltatók 

irányában tartozása nincs  

 

E dokumentáció mellett a közműszolgáltatásokat igénybe 

vevő személynek a következő okmányokat kell még 

benyújtania: 

1. határozat, amellyel elismerték az 1990. augusztus 17. 

utáni és a NATO támadások idején történt fegyveres 

akciók részvevőjeként szerzett katonai hadirokkant 

jogállást; 

2. határozat, amellyel elismerték az elesett harcosok és 

elhunyt hadirokkantak családtagjai jogállást; 

3. a Szabadka várossal kötött lakásbérleti szerződés, azon a 

szociálisan rászoruló albérlők részére, akik a szociális 

lakást Szabadka város előírásai alapján kapták bérbe; 

4. a gyermek utáni ápolási és gondozási díjra való 

jogosultság elismeréséről szóló határozat, amit a szociális 

központ ad ki a szociális ellátást szabályozó törvény 

alapján gyermek utáni ápolási és gondozási díjra jogosult 

közműfogyasztók részére; 

5. a harcos, rokkant és hadirokkant védelemre vonatkozó 
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előírások szerint havi pénzjáradékra való jogosultság 

elismeréséről szóló határozat; 

6. a békeidőbeli rokkant katonai státus elismeréséről szóló 

határozat; 

7. a civil hadirokkantak jogairól szóló szerbiai előírások 

szerinti kedvezményekre való jogosultság elismeréséről 

szóló határozat; 

8. mint az 1990. augusztus 17. utáni háborúkban és a 

NATO támadások idején történt fegyveres akciókban részt 

vett harcos: 

- a Köztársasági Rokkant és Nyugdíjbiztosítási Alap 

határozata a háborús szolgálat alapján elismert külön 

szolgálati időről, 

- a közműfogyasztó és családtagjai havi járandóságait 

igazoló okmány a kérelem benyújtását megelőző hónapra 

vonatkozóan (nyugdíjszelvény, az illetékes hatóságok, 

illetve munkáltató igazolása, a 15 évnél idősebb 

gyermekek részére tanulói jogviszony fennállásáról szóló 

igazolás, a munkanélküliek részére az illetékes 

munkaközvetítő igazolása a munkanélküliség tényéről),  

- az egy háztartásban élő családtagok számáról szóló 

igazolás – két tanú hitelesített nyilatkozata, 

9. a szociális központ határozata a szociális segélyre való 

jogosultság elismeréséről 

10. A nyugdíjasok részére: 

- nyugdíjszelvény 

- az egy háztartásban élő családtagok számáról szóló 

igazolás – két tanú hitelesített nyilatkozata, 

- az illetékes hatóságok által kiadott igazolás a családtagok 

munkaképtelenségéről, 

- vagyonigazolás – adóhatározat és az ingatlan-

nyilvántartási kataszter igazolása, 

11. a városi és elővárosi járatokon menetjegy 

kedvezményre jogosultaknak: 

- a teljes havi bevételekről szóló igazolás a kérelmezést 

megelőző hónapra (nyugdíjszelvény, illetékes hatóság 

igazolása, nyilatkozat arról, hogy nem részesül külföldi 

nyugdíjban). 

Ügyintézési határidő 30 nap 

Fellebbezési határidő 15 nap 

Iratok átadásának 

helye 
Városháza, ügyfélszolgálat 17. pult 

Kapcsolattartó telefon 626-885 

 

Az e jogok érvényesítésével kapcsolatos ügyintézésben a Szabadka Város Közigazgatási 

Hivatalának Társadalmi Tevékenységek Titkársága illetékes a közműdíjak támogatásáról szóló 

szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 39/14, 43/14-jav, 42/15, 18/19 száma) alapján. 

 

- Kérelem benyújtása a támogatott energiafogyasztói státus elnyeréséhez  

 

Igénylésre jogosultak 
az a háztartás (egyedülálló személy, család), mely egy 

villanyórával és egy gázórával rendelkező lakásban, házban 

lakik 
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Szükséges mellékletek 

 

- a család (háztartás) tagjainak számára vonatkozó bizonyíték, 

a családi és utónevek, valamint a személyi számok 

felsorolásával (születési és házassági anyakönyvi kivonatok, 

két tanú hitelesített nyilatkozata) 

- a teljes havi bevételről szóló bizonyíték (nyugdíjcsekk, az 

illetékes szerv ill. munkaadó által kiadott bizonylat, a 15 

évnél idősebb gyerekeknek a rendes iskoláztatásról szóló 

bizonylatot a munkanélkülieknek az illetékes 

munkaközvetítőtől kapott igazolást) 

- a kérelmező tartózkodási helyén és születési helyén működő 

illetékes ingatlan-kataszteri szolgálat által kiállított bizonylat 

az ingatlantulajdonról és az ingatlanból megvalósított 

bevételekről 

- bizonylat az adóhivataltól, hogy rendelkezik-e adóköteles 

ingatlannal 

- az illetékes hatóságok előtt tett nyilatkozat arról, hogy 

rendelkezik-e ingatlannal és ingatlanból származó bevétellel 

az egykori Jugoszlávia területén 

- az utolsó villany- vagy gázszámla 

- a gyermekpótlékra és szociális segélyre jogosultak esetében 

az erről szóló határozat 

Ügyintézési határidő 30 dana 

Fellebbezési határidő 15 dana 

Iratok átadásának 

helye 
Városháza, ügyfélszolgálat 17. pult 

Kapcsolattartó telefon 626-885 

 

Az e jogok érvényesítésével kapcsolatos ügyintézésben a Szabadka Város Közigazgatási 

Hivatalának Társadalmi Tevékenységek Titkársága illetékes a támogatott energiafogyasztókról szóló 

kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 113/15, 48/16-más szab., 88/16-más szab., 49/17-

más szab. és 104/17-más szab., 36/18-más szab., 59/18, 88/18-más szab., 34/19-más szab. és 82/19-

más szab., 76/20-más szab., 144/20-má sszab., 51/21-más szab.) alapján. 

 

 

Társadalmi-humanitárius szervezetek 
 

- A társadalmi és humanitárius célú programok és projektek finanszírozásának vagy 

támogatásának megpályázása (1. számú űrlap)  

 

Igénylésre jogosultak 

 

fogyatékkal élő személyek egyesületei, a szociális 

vagy egészségügyi körülmények miatt rászorulók 

védelmével és segélyezésével foglalkozó polgári 

egyesületek, az emberi, kisebbségi jogokat és a 

gyermekek jogait, valamint a marginális csoportok 

jogait védelmező polgári egyesületek, a társadalmi 

és humanitárius tevékenység területén működé 

egyéb jogalanyok, mint: a hagyatékok, 

alapítványok, és a társadalmi és humanitárius 

jellegű tevékenységre bejegyzett nonprofit 

szervezetek és intézmények 

Szükséges mellékletek 

 

Jelentkezési lap (formanyomtatvány), a pályázóra 

vonatkozó alapvető adatok, a program, illetve 

projekt részletes leírását, melynek finanszírozására 

vagy támogatására pályáznak 
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Ügyintézési határidő a pályázat lezárását követő 60 nap 

Fellebbezési határidő 
fellebbezésre nincs mód. Az eszközök 

odaítéléséről szóló határozat végleges 

Iratok átadásának helye 
Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 16. és 17. 

ügyfélpult 

Kapcsolattartó telefon 626-885 

 

A szociális ellátással kapcsolatos ezen jogok és szolgáltatások ügyében Szabadka Város 

Közigazgatási Hivatalának Társadalmi Tevékenységek Titkársága az illetékes, a társadalmi és 

humanitárius egyesületek Szabadka város költségvetéséből finanszírozott közhasznú programjainak 

ösztönzésére vagy a finanszírozásukhoz hiányzó rész pótlására szolgáló eszközökről szóló szabályzat 

(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18, 35/19 száma) alapján. 

 

- A társadalmi-humanitárius szervezetek és s polgárok külön kérelmei alapján.  

 

Igénylésre jogosultak 
társadalmi-humanitárius szervezetek és 

fogyatékkal élő személyek 

Szükséges mellékletek kérvény, kérelem (nincs előírt formanyomtatvány) 

Ügyintézési határidő - 

Fellebbezési határidő - 

Iratok átadásának helye Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 17. ügyfélpult 

Kapcsolattartó telefon 626-885 

 

 

Természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatások 

 

Iskoláskor előtti oktatás és nevelés: 

- Gyermekek gondozása és nevelése 1 - 3 éves korig 

- Gyermekek óvodai nevelése és oktatása 3 évestől iskoláskorukig  

- Iskola-előkészítő program 

Az iskoláskor előtti oktatással és neveléssel kapcsolatos jogok érvényesítésében és 

szolgáltatások biztosításában a Naša radost Iskoláskor Előtti Intézmény illetékes az oktatás és nevelés 

alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 88/17, 27/18-más törv., 10/19, 6/20, 129/21 

száma) és az iskoláskor előtti oktatásról és nevelésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 

18/10, 101/17, 113/17-más tv., 95/18-más tv., 10/19, 86/19-más tv., 157/20-más tv., 123/21-más tv., 

129/21) alapján. 
 

Alapfokú egészségügyi ellátás: 

- A lakosság egészét érintő egészségügyi célú prevenció  

- Sürgős orvosi ellátás 

- Háziorvosi ellátás 

- Nők és gyermekek egészségügyi ellátása  

- Védőnői szolgálat 

- Laboratóriumi és egyéb diagnosztika 

- Fogászati prevenció és fogászati ellátás 

- Munkaegészségügy, fizikális medicina és rehabilitáció 

- Betegszállítás 

- Gyógyszerészeti ellátás 

- Laboratóriumi, radiológiai és egyéb diagnosztika 

Az alapfokú egészségügy ellátással kapcsolatos jogok érvényesítésében és szolgáltatások 

biztosításában az Egészségház és a Gyógyszertár illetékes az egészségügyi ellátásról szóló törvény (az 
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SZK Hivatalos Közlönye 25/19) alapján. 
 

Szociális védelem: 

- Egyszeri pénzsegély 

- Segítség a háztartásban és házi ápolás 

- Ideiglenes elhelyezés a menhelyen vagy fogadó központban 

- A szociális otthonban vagy családoknál elhelyezettek ellátása szükséges kellélekkel, ruházattal 

- Természetbeni segélyek (népkonyha, élelmiszercsomagok, egészségügyi csomagok, tüzelő) 

- Ingyenes autóbuszjegyek a környező településekről utazó középiskolásoknak 

- Temetkezési költségek megtérítése 

- Megelőző, tanácsadó és oktató szolgáltatások 

- Rendkívüli és gyors pénzsegélyek 

- Gerontológiai klubok 

- Napközik működtetése (a fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközije, a 

magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközije, az enyhe és súlyosabb értelmi 

fogyatékkal élő személyek napközije) 

A felsorolt jogok érvényesítésében és szolgáltatások biztosításában Szabadka Város Szociális 

Központja az illetékes a szociális védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 24/11 

száma) alapján. 
 

Társadalmi-humanitárius tevékenység 

- A társadalmi és humanitárius célú projektek és programok finanszírozása és/vagy támogatása: 

A támogatás a Szabadka Város költségvetéséből egyesületek társadalmi és humanitárius célú 

programjaira és projektjeire elkülönített eszközök igénylésének módjáról és eljárásáról szóló 

szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/18, 35/19) alapján nyerhető el, pályázat útján, melyet 

Szabadka Város polgármestere hirdet meg az év elején. A pályázati jelentkezőlap (1. számú adatlap) 

letölthető az önkormányzat www.subotica.rs honlapjáról, és a Városi Ügyfélszolgálatban kell átadni 

vagy postán elküldeni.  
 

A szolgáltatások igénylésének módja: 

 

Iskoláskor előtti oktatás és nevelés: 

Az iskoláskor előtti oktatással és neveléssel kapcsolatos szolgáltatásokat a polgárok a Naša 

radost Iskoláskor Előtti Intézmény révén vehetik igénybe, a Szabadka, Anton Aškerc utca 3. szám alatt 

vagy a 646-411 telefonszámon. 

Egészségügyi ellátás: 

- Az alapszintű egészségügyi ellátással kapcsolatos valamennyi szolgáltatást a polgárok az 

Szabadkai Egészségházak, a Szabadkai Gyógyszertárak és a Mentőszolgálat révén vehetik 

igénybe. 

- Egészségház, Petőfi Sándor utca 7., tel: 552-239 

- Csecsemő-, Gyermek- és Ifjúsági Gondozó, Đuro Đaković utca 14., tel: 553-559 

- TBC és Tüdőgondozó, Harambašić utca 2., tel: 553-849 

- Védőnői szolgálat, Eugen Kumičić utca 4., tel: 552-791 

- Háziorvosi szolgálat, Petőfi Sándor utca 7., tel: 553-151 

- Fogászati poliklinika, Fasizmus áldozatainak tere 16., tel: 553-554 

 

Szociális védelem: 

- A szociális ellátással kapcsolatos szolgáltatásokat a polgárok a Szabadka Város Szociális 

Központ révén vehetik igénybe, érdeklődni a Szabadka, Šantić utca 27. szám alatt vagy az 

548-220 telefonon. 

 

Társadalmi-humanitárius tevékenység: 

A társadalmi és humanitárius célú programok és projektek finanszírozására vagy támogatására 

a megfelelő pályázati jelentkezőlap (1. számú adatlap) kitöltésével lehet pályázni, amely letölthető az 

önkormányzat www.subotica.rs honlapjáról. A jelentkezőlapot a Városházán, a Városi 

Ügyfélszolgálatban lehet benyújtani a 17. ügyfélpulton, vagy postai úton lehet elküldeni a 

http://www.subotica.rs/
http://www.subotica.rs/
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Közigazgatási hivatal Szabadság tér 1. címére, további tájékoztatás a Társadalmi Tevékenységek 

Titkárságtól kapható a 307. irodában vagy a 626-885 telefonszámon. 

 

Az ügyintézés során keletkező információk: 

Vélemények, határozatok, az ülésekről készült jegyzőkönyvek, megkötött szerződések, a 

polgárok levelei, elektronikus posta és a szolgálati telefonon hagyott üzenetek, közbeszerzési ajánlatok 

és nyilvános felhívások, az átutalások dokumentációja, a lebonyolított pályázatok dokumentációja, az 

előkészület alatt álló dokumentumok munkaváltozatai, hivatalos feljegyzések és egyéb. 

 

Az adatokhoz való hozzáférés: 

Többnyire minden információhoz biztosított a szabad hozzáférés, kivéve azokat az egyedi 

eseteket, melyekben az adatokhoz csak az eljárásban résztvevő feleknek van hozzáférésük. 

 

3. A Harcos- és Rokkantvédelemmel, Gyermekek Társadalmi Gondozásával Kapcsolatos 

Ügyek Szolgálata 

 

- a törvénnyel az önkormányzatra bízott, a harcos- és rokkantvédelemmel, gyermekek 

társadalmi gondozásával kapcsolatos törvények és jogszabályok alkalmazása, 

- a képviselő-testület, a városi tanács és a polgármester harcos- és rokkantvédelemmel, 

gyermekek társadalmi gondozásával kapcsolatos rendeleteinek és döntéseinek alkalmazása, 

- az elsőfokú közigazgatási eljárásokban a szolgálat hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek 

megoldása, 

- a szolgálat hatáskörébe tartozó képviselő-testületi előírások és más általános okiratok 

végrehajtása feletti felügyelet gyakorlása, 

- a szolgálat jogkörébe tartozó előírások és egyéb okiratok tervezeteinek előkészítése, melyeket 

a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg, 

- a pénzügyi tervek tervezetének kidolgozása a városi költségvetés előkészítése során jogcímek 

és költségvetési szervek szerint, a szolgálat hatáskörébe tartozó jogcímek és költségvetési 

szervek eszközei törvényes és rendeltetésszerű felhasználásának követése, 

- a pénzügyi tervek teljesítésének követése a szolgálat hatáskörébe tartozó jogcímek szerint, 

- a szolgálat hatáskörébe tartozó szakmai és egyéb teendők ellátása a képviselő-testület, a 

polgármester és a városi tanács utasítására és a törvénnyel, az alapszabállyal és a képviselő-

testületi rendeletekkel megszabott egyéb teendők ellátása. 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

 

A Harcos- és Rokkantvédelemmel, Gyermekek Társadalmi Gondozásával Kapcsolatos Ügyek 

Szolgálatának hatáskörei: 

- a harcos- és rokkantvédelemmel kapcsolatos jogok érvényesítése és 

- a gyermekekről való társadalmi gondoskodással kapcsolatos jogok érvényesítése  

melyekről az alábbi jogkörök erednek: 

- a személyes vagy családi rokkantsági járadékra való alapvető és szerzett jogok, valamint a 

háborús civil rokkantak jogai 

- a rokkantság fokát megállapító elsőfokú orvosi bizottság hatáskörébe tartozó ügyek átvétele és 

előkészítése, a vizsgálatok feldolgozása,  

- elsőfokú határozatok kidolgozása előre megadott jogalap szerint 

- másodfokú határozat szerinti eljárás lefolytatása, 

- az érvényesített jogok nyilvántartásba vétele, 

- az elköltött pénzeszközök nyilvántartása, 

- fizetési meghagyások kidolgozása a harcos és rokkantsági járadékok folyósítására, 

- az ellátások elszámolása a köztársasági és tartományi előírások szerint, 

- bizonylatok kiadása a jogok érvényesítéséről, 

- kérelmek iktatása, 

- ügyiratok létrehozása, 
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- a harcos- és rokkantellátásban részesülők adatainak és szkennelt iratainak bevitele a 

minisztérium applikációs programjába,  

- adatok elektronikus úton történő továbbítása az illetékes minisztériumhoz és azok fogadása, 

- az ellátottak adataiban bekövetkezett változások továbbítása a minisztériumhoz és a 

postatakarékhoz, 

- az archiválandó ügyiratok kijelölése, 

- a pótlékokban részesülők aktáinak kezelése, 

- a gyermekpótlék iránti kérelmek bevezetése, 

- gyermekpótlékkal kapcsolatos ügyek megnyitása, 

- elsőfokú határozatok kidolgozása a gyermekpótlékra való jogosultságról, 

- az elsőfokú határozatok kiküldése a gyermekpótlékra jogosultaknak, 

- az archiválandó ügyiratok kijelölése, 

- a pótlékokban részesülők aktáinak kezelése, 

- a fellebbezési eljárások lefolytatása és a másodfokú határozatok ügyében való eljárás, 

- a továbbított bejelentések és a beérkezett határozatok nyilvántartásba vétele, 

- a gyermekek társadalmi gondozásával kapcsolatos információk és jelentések kidolgozása, 

- a gyermekpótlék folyósításának ellenőrzése az ügyfél kérelmére, 

- a gyermekpótlékban részesülők alapvető adatainak bevitele a minisztérium applikációs 

programjába, 

- adatok elektronikus úton történő továbbítása az illetékes minisztériumhoz és azok fogadása, 

- a gyermekpótlékban részesülők adataiban bekövetkezett változások továbbítása a 

minisztériumhoz, 

- a tanulóknak nyújtott egészségügyi és oktatási segítség iránti igényt felmérő bizottság 

működésének koordinálása, 

- a munkanélküli anyák harmadik vagy negyedik gyermeke után (tartományi pénzből fizetett) 

anyasági támogatás iránti kérelmek iktatása, 

- az anyasági támogatással kapcsolatos ügyek megnyitása, 

- az anyasági támogatással kapcsolatos ügyek archiválása, 

- az anyasági támogatásban részesülők aktáinak kezelése, 

- az anyasági támogatásra vonatkozó elsőfokú határozatok kidolgozása, 

- az anyasági támogatásra vonatkozó fellebbezések és keresetek, illetve a másodfokú határozatok 

ügyében folyó eljárások levezetése, 

- az anyasági támogatással kapcsolatos bejelentések és határozatok nyilvántartásba vétele, 

- az anyasági támogatással kapcsolatos információk és jelentések kidolgozása, 

- nyilvántartás vezetése az anyasági támogatás folyósításáról, 

- a szülői pótlék iránti kérelmek iktatása (önkormányzati és köztársasági pénzből), 

- a szülői pótlékkal kapcsolatos ügyek megnyitása, 

- a szülői pótlékkal kapcsolatos ügyek archiválása, 

- a szülői pótlékokban részesülők aktáinak kezelése, 

- a szülői pótlékra vonatkozó elsőfokú határozatok kidolgozása, 

- a szülői pótlékra vonatkozó fellebbezések és keresetek, illetve a másodfokú határozatok 

ügyében folyó eljárások levezetése, 

- a szülői pótlékkal kapcsolatos bejelentések és határozatok nyilvántartásba vétele, 

- a szülői pótlékkal kapcsolatos információk és jelentések kidolgozása, 

- nyilvántartás vezetése a szülői pótlékok folyósításáról, 

- az egyszeri önkormányzati terhességi támogatás iránti kérelmek iktatása, 

- az egyszeri önkormányzati terhességi támogatással kapcsolatos ügyiratok megnyitása, 

- az egyszeri önkormányzati terhességi támogatással kapcsolatos ügyiratok archiválása, 

- az egyszeri önkormányzati terhességi támogatásban részesülők aktáinak kezelése, 

- az egyszeri önkormányzati terhességi támogatásra vonatkozó elsőfokú határozatok kidolgozása, 

- az egyszeri önkormányzati terhességi támogatásra vonatkozó fellebbezések és keresetek, illetve 

a másodfokú határozatok ügyében folyó eljárások levezetése, 

- az egyszeri önkormányzati terhességi támogatással kapcsolatos bejelentések és határozatok 
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nyilvántartásba vétele, 

- az egyszeri önkormányzati terhességi támogatással kapcsolatos információk és jelentések 

kidolgozása, 

- nyilvántartás vezetése az egyszeri önkormányzati terhességi támogatás folyósításáról, 

- az állami gondozott gyerekek óvodai ellátásának költségtérítése iránti kérelmek iktatása, 

- az állami gondozott gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésével kapcsolatos ügyek 

megnyitása, 

- az állami gondozott gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésével kapcsolatos ügyek 

archiválása, 

- az állami gondozott gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésében részesülők aktáinak 

kezelése, 

- az állami gondozott gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésére vonatkozó elsőfokú 

határozatok kidolgozása, 

- az állami gondozott gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésére vonatkozó fellebbezések és 

keresetek, illetve a másodfokú határozatok ügyében folyó eljárások levezetése, 

- az állami gondozott gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésével kapcsolatos bejelentések és 

határozatok nyilvántartásba vétele, 

- az állami gondozott gyerekek óvodai ellátásának költségtérítéssel kapcsolatos információk és 

jelentések kidolgozása, 

- nyilvántartás vezetése az állami gondozott gyerekek óvodai ellátása költségtérítésének 

folyósításáról, 

- a fejlődési zavarokkal küzdő gyerekek óvodai ellátásának költségtérítése iránti kérelmek 

iktatása, 

- a fejlődési zavarokkal küzdő gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésével kapcsolatos ügyek 

megnyitása, 

- a fejlődési zavarokkal küzdő gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésével kapcsolatos ügyek 

archiválása, 

- a fejlődési zavarokkal küzdő gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésében részesülők 

aktáinak kezelése, 

- a fejlődési zavarokkal küzdő gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésére vonatkozó elsőfokú 

határozatok kidolgozása, 

- a fejlődési zavarokkal küzdő gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésére vonatkozó 

fellebbezések és keresetek, illetve a másodfokú határozatok ügyében folyó eljárások levezetése, 

- a fejlődési zavarokkal küzdő gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésével kapcsolatos 

bejelentések és határozatok nyilvántartásba vétele, 

- a fejlődési zavarokkal küzdő gyerekek óvodai ellátásának költségtérítéssel kapcsolatos 

információk és jelentések kidolgozása, 

- nyilvántartás vezetése a fejlődési zavarokkal küzdő gyerekek óvodai ellátása költségtérítésének 

folyósításáról, 

- a rászoruló gyerekek óvodai ellátásának költségtérítése iránti kérelmek iktatása, 
- a rászoruló gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésével kapcsolatos ügyek megnyitása, 

- a rászoruló gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésével kapcsolatos ügyek archiválása, 

- a rászoruló zavarokkal küzdő gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésében részesülők 

aktáinak kezelése, 

- a rászoruló gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésére vonatkozó elsőfokú határozatok 

kidolgozása, 

- a rászoruló gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésére vonatkozó fellebbezések és keresetek, 

illetve a másodfokú határozatok ügyében folyó eljárások levezetése, 

- a rászoruló gyerekek óvodai ellátásának költségtérítésével kapcsolatos bejelentések és 

határozatok nyilvántartásba vétele, 

- a rászoruló gyerekek óvodai ellátásának költségtérítéssel kapcsolatos információk és jelentések 

kidolgozása, 

- a szülési szabadságra és a gyermekgondozási szabadságra vonatkozó ügyek megnyitása, 
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- tárgyak iktatása, 

- a szülési és gyermekgondozási pótlékra való jogosultság megállapítása és az arra vonatkozó 

határozatok meghozatala, 

- a gyermek szülése és gondozása címén járó egyéb juttatásokra való jogosultság megállapítása 

és az arra vonatkozó határozatok meghozatala, 

- statisztikai adatok feldolgozása és továbbítása, 

- a pótlékokban részesülők aktáinak kezelése, 

- ügyiratok mozgása, az archiválandó ügyiratok kijelölése, 

- a szülési szabadság és gyermekgondozási szabadság ideje alatti fizetések megtérítése és 

elszámolása, jelentések készítése a pénzszükségletekről és az elköltött eszközökről, 

- az átvett, szülési pótlék és gyermekgondozási pótlék iránti kérelmek ellenőrzése, 

- űrlapok hitelesítése, 

- ügyiratok létrehozása, frissítése és archiválása, 

- a dokumentáció számviteli ellenőrzése, 

- a fizetési jegyzékek és folyósítási tételek csoportosítása kérelmek szerint, 

- A kérelmek elemeinek megállapítása a kedvezményezettek fajtája szerint, a fizetési 

meghagyások kitöltése és nyilvántartás vezetése, 

- a fizetési meghagyások teljesítése kérelmek szerint, 

- a szülési szabadság vagy gyermekápolási szabadság miatt vállalkozásukat ideiglenesen 

szüneteltető vállalkozók fizetésének elszámolása és kifizetése, 

- eszközök igénylése a minisztériumtól és a vonatkozó dokumentáció feldolgozása, 

- a számlaegyenleg követése és a pénzfolyamok nyilvántartása a gyermekekről való társadalmi 

gondoskodás terén, 

- a statisztikai dokumentáció elemeinek kidolgozása, 

- a szülési pótlékok kifizetésével kapcsolatos különféle bizonylatok kiadása az ügyfelek 

kérelmére, 

- igazolások kiadása a szülési, gyermekgondozási vagy gyermekápolási szabadság idején 

megvalósított bértérítményekről, 

- tértivevények vezetése,  

- a gyermekgondozási külön pótlékok iránti kérelmek nyilvántartásba vétele és iktatása, 

- az öt évnél fiatalabb gyermekek fejlődési zavarainak mértékét felmérő bizottság üléseinek 

összehívása,  

- az öt évnél fiatalabb gyermekek fejlődési zavarainak mértékét felmérő bizottság munkájának 

koordinálása,  

- a gyermek fejlődési rendellenessége és fogyatékossága mértékének véleményezése, 

- a gyermekgondozási külön pótlékokra való jogosultságról szóló határozatok kidolgozása, 

- a gyermek fejlődési rendellenessége és fogyatékossága mértékének véleményezése elleni 

panaszok, illetve a másodfokú véleményezések ügyében folytatott eljárások lebonyolítása, 

- a gyermekgondozás idejére járó jövedelem megtérítés és elszámolása,  

- a gyermekek különös ápolásával kapcsolatos jelentések kidolgozása, 

- a harmadik és negyedik gyermek után járó támogatásokkal kapcsolatos ügyek iktatása, 

- a harmadik és negyedik gyermek után járó támogatásokkal kapcsolatos ügyiratok megnyitása, 

- a harmadik és negyedik gyermek óvodai ellátásának támogatásával kapcsolatos határozatok 

kidolgozása, 

- a határozatok továbbítása az óvodáknak és az ügyfeleknek, 

- a pótlékokban részesülők aktáinak kezelése, 

- az archiválandó tárgyak kiválogatása,  

- az asszisztált reprodukciós technikák költségtámogatása iránti kérelmek nyilvántartásba vétele, 

- az asszisztált reprodukciós technikák költségtámogatására való jogosultságot elbíráló bizottság 

összehívása,  

- a bizottsággal folytatott kommunikáció, 

- határozatok kidolgozása az asszisztált reprodukciós technikák költségtámogatására, 
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- a bizottsági tagok tiszteletdíjainak elszámolása és kifizetésének jóváhagyása, 

- szerződések megírása és megkötése az asszisztált reprodukciós technikák költségtámogatására, 

az önkormányzat és a kedvezményezettek között, 

- az asszisztált reprodukciós technikák költségtámogatásával kapcsolatos jelentések kidolgozása. 

 

Az eljárások leírása: 
 

Harcos- és rokkantvédelem 
 

A harcos- és rokkantvédelemmel kapcsolatos jogok megállapításához kötődő teendők 

Jogalap: 

- a harcosok, hadirokkantak, a háborús civil rokkantak és családtagjaik jogairól szóló törvény (az 

SZK Hiv. Közlönye 18/20) 

- a harcosok és hadirokkantak jogairól szóló törvény 63. szakasza alapján (a VSZAT Hivatalos 

Lapjának 19/85, 31/86, 32/88, 15/89, 1/90 i 37/90) 

 

Igénylésre jogosultak 

Igénylésre minden polgár jogosult, míg 

támogatásra csak az a személy, aki eleget 

tesz a felsorolt jogszabályokban előírt 

követelményeknek, ami közigazgatási 

eljárás révén kerül megállapításra  

Szükséges mellékletek 

Személyesen megírt kérvény, személyes 

okmányok, állampolgársági bizonyítvány, 

valamint az adott jogra vonatkozó 

jogszabályokban előírt bizonyítékok 

Ügyintézési határidő 30, illetve 60 nap 

Fellebbezési határidő a kézhezvételt követő 15 napon belül 

Iratok átadásának helye 
Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 16. 

ügyfélpult 

Kapcsolattartó telefon 626-856, 626-857 

 

A harcos- és rokkantvédelemmel kapcsolatos jogok érvényesítéséhez kötődő teendők 

Jogalap: 

- a harcosok, hadirokkantak, a háborús civil rokkantak és családtagjaik jogairól szóló törvény (az 

SZK Hiv. Közlönye 18/20) 

- A harcosok és hadirokkantak jogairól szóló törvény 63. szakasza alapján (a VSZAT Hivatalos 

Lapjának 19/85, 31/86, 32/88, 15/89, 1/90 és 37/90)  

Dokumentumok átadása: Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 11. ügyfélpult. 

Kapcsolattartó telefon: 626-856 

 

A gyermekekről való társadalmi gondoskodás  

 

A gyermekpótlék igénylése 

Jogalap:  

- az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 33. és 136. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 18/16 és 95/18-hiteles tolmácsolás),  

- a gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 26-33. szakaszai (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 113/17, 50/18, 46/21-AB és 51/21-AB, 53/21-AB, 66/21, 130/21 

száma) és  

- a gyermekes családok pénzügyi támogatásának közelebbi feltételiről és módjáról szóló 

szabályzat 26-40. szakaszai (az SZK Hivatalos Közlönye 58/18) 
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Igénylésre jogosultak 

 

a szülők vagy a gyermekről közvetlenül gondoskodó nevelőszülők vagy 

gyámok, akik a Szerb Köztársaság állampolgárai, Szerbia területén élnek, 

munkaviszonyban állnak, munkanélküliek vagy földművesek. 

Szükséges mellékletek 

Kérelem (a minisztérium által előírt DD-1 adatlap); a család felnőtt tagjai 

személyigazolványának fénymásolata; a családban élő minden gyermek 

lakcímigazolása; egészségügyi könyvecske hitelesített fénymásolata 

(mindkét szülő – nevelő részére); jövedelemigazolás az előző három 

hónapra; az előző évben megvalósított kataszteri jövedelemre vonatkozó 

igazolás a család minden tagjára; az iskoláskorú gyermekek rendszeres 

iskolalátogatásáról szóló igazolás (az általános és középiskola első 

osztályától); a lakhatással kapcsolatos tényekről szóló igazolás; 

munkanélküli igazolás; bizonyíték arról, hogy a szülő egyedül neveli 

gyermekét és arról közvetlenül gondoskodik; igazolás arról, hogy a 

gyermek miért nem részesül rendszeres iskoláztatásban – a gyermekek 

osztályozása; a szülői felügyelet meghosszabbításáról szóló okmány; 

gyámság alá helyezésről szóló határozat; jövedelemigazolás minden 

családtagra a születési és lakóhelyről; vagyonigazolás vagy adóvégzés 

minden családtagra a születési és lakóhelyről 

Ügyintézési határidő a kérelem átvételétől számított 30 nap 

Fellebbezési határidő a határozat kézhezvételétől számított 15 nap 

Iratok átadásának helye Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 2. ügyfélpult, II. em. 221. ir. 

Kapcsolattartó telefon 626-939, 626-938 

 

A kérelmezők adatainak ellenőrzése 

 

Igénylésre jogosultak az eljárásban részt vevő személyek, bíróság 

Szükséges mellékletek a polgárok személyes kérésére 

Ügyintézési határidő 1-3 nap 

Fellebbezési határidő Nincs 

Iratok átadásának helye 
Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 1., 2. ügyfélpult,  

II. emelet 221. iroda 

Kapcsolattartó telefon 626-939 

 

A Gyermek – Tanuló Oktatási, Egészségügyi és Szociális Támogatás Iránti Igényét Felmérő 

Bizottság  

- A gyermekeknek, diákoknak és felnőtteknek nyújtott oktatási, egészségügyi és szociális 

támogatásról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 80/18 száma). 
 

Igénylésre jogosultak A szülők, nevelőszülők, illetve gyámok, a felmérést javasló intézmény 

Szükséges mellékletek 

- A Gyermek – Tanuló Oktatási, Egészségügyi és Szociális Támogatás 

Iránti Igényét Felmérő Bizottsághoz benyújtott felmérési kérelem  

- Orvosi dokumentáció 

Ügyintézési határidő 45 nap 

Fellebbezési határidő 8 napon belül 
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Iratok átadásának helye Városháza, II. emelet, 221. iroda  

Kapcsolattartó telefon 626-939 

 

A terhes nőknek Szabadka város költségvetéséből nyújtott egyszeri pénzsegély igénylése 

Jogalap:  

- a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet 22. szakasza (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 18/17-egységes szerkezetű szöveg, 30/17, 5/20), 

- a Szabadka város területén élő terhes nők egyszeri pénzsegélyre való jogosultságáról szóló 

rendelet 2-5. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapja 3/12),  

- a Szabadka város területén élő terhes nők egyszeri pénzsegélyre való joga érvényesítésének 

közelebbi feltételeiről és módjáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/12) és 

- a Szabadka város területén élő terhes nőknek Szabadka város 2022. évi költségvetéséből fizetett 

egyszeri pénzsegély névleges összegéről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 1/22). 

 

Igénylésre jogosultak 

A terhes nők azzal a feltétellel, hogy a kérelmezés időpontjában állandó 

lakhelyük Szabadka város területén van, a terhes nők egyszeri pénzsegélyre 

az első négy szülése előtt jogosult. 

Szükséges mellékletek 

- kérelem;  

- a Szabadkai Egészségház Né- és Gyermekvédelmi Szolgálatának 

Nőgyógyászati Osztálya által kiadott igazolás arról, hogy a kismama 

megkezdte a terhesség huszonnyolcadik hetét; 

- a személyi igazolvány fénymásolata;  

- a folyószámla fénymásolata;  

Ügyintézési határidő A kérelem benyújtását követő 30 nap 

Fellebbezési határidő A határozat kézhezvételétől számított 15 nap 

Iratok átadásának helye Városháza, Városi Ügyfélszolgálat 1 és 2. pult, II. em. 221. iroda 

Kapcsolattartó telefon 626-933, 626-940 

 

Szabadka város költségvetéséből folyósított szülői pótlékok 

Jogalap:  

- a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet 22. szakasza (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 18/17 – egységes szerkezetű szöveg, 37/17, 5/20); 

- a város költségvetéséből juttatott, első gyermek utáni szülői pótlékra való jogosultságról szóló 

rendelet 2. és 7. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 6/09 száma),  

- a Város költségvetéséből juttatott, első gyermek utáni szülői pótlékra való jogosultság 

megvalósításának közelebbi feltételiről és módjáról szóló szabályzat 3. szakasza (Szabadka 

Város Hivatalos Lapjának 11/09, 11/09-jav.) és  

- határozat a Szabadka város 2022. évi költségvetéséből juttatott, első gyermek utáni szülői 

pótlék névleges összegének megállapításáról (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 1/22 száma) 
 

Igénylésre jogosultak 

az anya elsőszülött gyermeke után azzal a feltétellel, hogy a gyermek 

születése idején tartózkodási vagy lakhelye Szabadka város területén volt és 

hogy közvetlenül gondoskodik gyermekéről, vagy a gyermek apja, ha az 

anya nincs életben, ha elhagyta gyermekét vagy ha nem képes közvetlenül 

gondoskodni gyermekéről 
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Szükséges mellékletek 

- ha a kérelmező az anya: kérelem; a személyi igazolványának vagy 

menekültigazolványának fénymásolata; betétkönyvének, illetve 

folyószámlájának fénymásolata; 

- ha a kérelmező az apa: az első élve született gyermek anyakönyvi kivonata, 

az apa személyi igazolványának vagy menekültigazolványának fénymásolata; 

a következő bizonyítékok közül valamelyik: az anya halotti bizonyítványa; a 

gyámhivatal igazolása arról, hogy az anya elhagyta gyermekét, illetve hogy 

indokolt okokból nem tud róla gondoskodni, vagy az arról szóló határozat, 

hogy az anyától megvonták a szülői jogok gyakorlását; a folyószámla 

fénymásolata; igazolás arról, hogy az apa gondoskodik a gyermekről 

Ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 30 nap 

Fellebbezési határidő 
a határozat kézhezvételétől számított 15 nap 

 

Iratok átadásának helye Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 1., 2. ügyfélpult, II. emelet 221. iroda 

Kapcsolattartó telefon 626-933 vagy 626-940 

 

A munkanélküli anyák harmadik vagy negyedik gyermeke utáni anyasági támogatásra való jog 
Jogalap:  

- a Tartományi Képviselőháznak a munkanélküli anyák harmadik vagy negyedik gyermeke utáni 

anyasági támogatásra való jogosultságról szóló rendelete (a VAT Hivatalos Lapja 60/18) és 
- a munkanélküli anyák harmadik vagy negyedik gyermeke utáni anyasági támogatásra való jog 

érvényesítésének közelebbi feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (a VAT Hivatalos Lapja 

4/19). 
 

Igénylésre jogosultak 

az első, második, harmadik és negyedik gyermekéről közvetlenül 

gondoskodó anya azzal a feltétellel, hogy a harmadaik illetve negyedik 

gyermek születését megelőzően megszakítás nélkül legalább egy évig 

Vajdaság AT területén élt, hogy a korábban született gyermekei nincsenek 

állami gondozásban, nevelőcsaládnál vagy örökbefogadóknál, és nem vonták 

meg tőle a korábban született gyermekei feletti szülői jogok gyakorlását, 

hogy az anya a harmadaik illetve negyedik gyermek születését megelőzően 

megszakítás nélkül legalább egy évig, illetve a gyermek születésétől a 

kérelem benyújtásáig szerepel a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

nyilvántartásában. 

Szükséges mellékletek 

A kérelmező által kitöltött kérelem nyilatkozattal és az adatok beszerzéséhez 

adott jóváhagyással, az anya személyi igazolványának fénymásolata.  

A többi iratot a hivatal szerzi be. 

Ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 30 nap 

Fellebbezési határidő a határozat kézhezvételétől számított 15 nap 

Iratok átadásának helye Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 2. ügyfélpult, II. emelet 221. iroda 

Kapcsolattartó telefon 626-933, 626-940 

 

A gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény alapján folyósított szülői pótlékok 

Jogalap:  

- az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 33. és 136. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 18/16 és 95/18-hiteles tolmácsolás),  

- a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény 22-25. szakaszai (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 113/17, 50/18, 46/21-AB és 51/21-AB, 53/21-AB, 66/21, 130/21 száma) és  

- a gyermekes családok anyagi támogatásának közelebbi feltételeiről és módjáról szóló szabályzat 

19-25. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönye 58/18 száma)  
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Igénylésre jogosultak 

az első, második, harmadik és negyedik gyermekéről közvetlenül 

gondoskodó anya azzal a feltétellel, hogy a Szerb köztársaság állampolgára, 

hogy lakhelye Szerbia területén van, hogy társadalombiztosítását a 

Köztársasági Egészségbiztosítási Intézet révén érvényesíti, korábban 

született gyermekei nincsenek állami gondozásban, nevelőcsaládnál vagy 

örökbefogadóknál, és nem vonták meg tőle a korábban született gyermekei 

feletti szülői jogok gyakorlását; vagy a gyermek apja, ha az anya nincs 

életben, ha elhagyta gyermekét vagy ha nem képes közvetlenül gondoskodni 

gyermekéről és ha külföldi állampolgár 

azzal a feltétellel, hogy:  

- a korábban született gyermekek felvették a védőoltásokat az 

egészségügyi előírásoknak megfelelően, 

- a korábban született (megfelelő korú) gyermekek járnak iskolai 

előkészítőbe a szerbiai óvodai oktatás keretében, 

- a korábban született (iskolás korú) gyermekek rendszeresen járnak 

iskolába, 

az anya, az apa és a gyermekek nem külföldön élnek. 

Szükséges mellékletek 

A kérelmező által kitöltött kérelem nyilatkozattal és az adatok beszerzéséhez 

adott jóváhagyással.  

A többi iratot a hivatal szerzi be. 

Ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 30 nap 

Fellebbezési határidő a határozat kézhezvételétől számított 15 nap 

Iratok átadásának helye Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 2. ügyfélpult, II. emelet 221. iroda 

Kapcsolattartó telefon 626-933, 626-940 

 

Az anyasági járadék és a gyermekgondozás idejére szóló bértérítés 

Jogalap:  

- az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 33. és 136. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönye 18/16 és 95/18-hiteles tolmácsolás),  

- a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény 12-16. szakaszai (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 113/17, 50/18, 46/21-AB és 51/21-AB, 53/21-Ab, 66/21, 130/21 száma) és  

- a gyermekes családok anyagi támogatásának közelebbi feltételeiről és módjáról szóló szabályzat 

2-11. szakaszai (az SZK Hiv. Közlönye 58/18)  

 

Igénylésre jogosultak A szülő nő - munkavállaló, munkáltató 

Szükséges mellékletek 

- A kérelmező által kitöltött kérelem nyilatkozattal és az adatok beszerzéséhez 

adott jóváhagyással 

- a munkáltató határozata a szülési, illetve gyermekgondozási szabadság 

használatáról 

- jelentés az anya átmeneti munkaképtelenségéről a szülési és 

gyermekgondozási szabadság ideje alatt 

- jelentés az anya első átmeneti munkaképtelenségének kezdetéről a terhesség 

megtartásával kapcsolatos komplikációk miatti szabadság esetén – (ha ezt a 

jogot érvényesíti), 

- folyószámla fénymásolata 

Ügyintézési határidő a kérelem átvételétől számított 30 nap 

Fellebbezési határidő a határozat kézhezvételétől számított 15 nap 

Iratok átadásának helye Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 2. ügyfélpult, II. emelet 221. iroda 
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Kapcsolattartó telefon 626-933 és 626 855 

 

A gyermek születése és gondozása címén járó egyéb juttatások 

Jogalap: 

- az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 33. és 136. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönye 18/16 és 95/18-hiteles tolmácsolás),  

- a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény 17-21. szakaszai (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 113/17, 50/18, 46/21-AB és 51/21-AB, 53/21-Ab, 66/21, 130/21 száma) és  

- a gyermekes családok anyagi támogatásának közelebbi feltételeiről és módjáról szóló szabályzat 

12-18. szakaszai (az SZK Hiv. Közlönye 58/18). 

 

 

Igénylésre jogosultak A szülő nő 

Szükséges mellékletek 

- A kérelmező által kitöltött kérelem nyilatkozattal és az adatok 

beszerzéséhez adott jóváhagyással 

- a munkáltató határozata a szülési, illetve gyermekgondozási szabadság 

használatáról 

- jelentés az anya első átmeneti munkaképtelenségének kezdetéről a 

terhesség megtartásával kapcsolatos komplikációk miatti szabadság esetén 

– (ha ezt a jogot érvényesíti), 

- folyószámla fénymásolata 

Ügyintézési határidő a kérelem átvételétől számított 30 nap 

Fellebbezési határidő a határozat kézhezvételétől számított 15 nap 

Iratok átadásának helye Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 2. ügyfélpult, II. emelet 221. iroda 

Kapcsolattartó telefon 626-933 i 626 855 

 

Az eljárásban szereplő személyek adatainak hitelesítése és ellenőrzése 

Jogalap: 

- a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény 13. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 16/02, 115/05, 107/09, 46/21-AB és 51/21-AB, 53/21-AB, 66/21 száma) és  

- a gyermekes családok anyagi támogatásának közelebbi feltételeiről és módjáról szóló 

szabályzat 9. szakasza (az SZK Hiv. Közlönye 58/18)  

 

Igénylésre jogosultak az eljárásban részt vevő személyek, a munkáltató 

Szükséges mellékletek 

kérelem a minisztérium által előírt NZ-1 adatlapon, bizonyíték az adók és 

járulékok befizetéséről az előírt formanyomtatványokon, a Társadalmi 

Tevékenységek Titkárságának határozata arról, hogy a kérelmező 

jogosult járandóságra a szülési szabadság és a gyermekgondozási 

szabadság ideje alatt 

Ügyintézési határidő a kérelem benyújtását követő 2 nap 

Fellebbezési határidő a hitelesített adatlapok átvételét követő 15 napon belül 

Iratok átadásának helye 
Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 3. és 4. ügyfélpult, II. emelet 221. 

iroda 

Kapcsolattartó telefon 626-855 

 

A gyermek különleges ápolására való jog érvényesítése 

Jogalap:  

- az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 33. és 136. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönye 18/16 és 95/18-hiteles tolmácsolás),  
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- a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény 12-21. szakaszai (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 113/17, 50/18, 46/21-AB és 51/21-AB, 53/21-AB, 66/21, 130/21 száma),  

- a gyermekes családok anyagi támogatásának közelebbi feltételiről és módjáról szóló szabályzat 

2-18. szakaszai (az SZK Hivatalos Közlönyének 58/18 száma) és  

- a gyermekápolási szabadság igénylésének feltételeiről, eljárásáról és módjáról szóló szabályzat 

(az SZK Hivatalos Közlönyének 56/18 száma) 

 

Igénylésre jogosultak A munkavállaló, munkáltató és a gyermek születése alapján jogosult személy  

Szükséges mellékletek 

- kérelem; 

- a kérelmező személyi igazolványa, 

- a gyermek egészségügyi kártyája 

- beutaló szakértői vizsgálatra; 

- a gyermek egészségügyi állapotának felmérése 

- a munkáltató határozata a gyermekápolási szabadságra való jogosultságról 

- a folyószámla fénymásolata 

Ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 30 nap 

Fellebbezési határidő a határozat kézhezvételét követő 15 nap 

Iratok átadásának helye Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 2. ügyfélpult, II. emelet 221. iroda 

Kapcsolattartó telefon 626-933, 626-855 

 

Az asszisztált reprodukciós technikák költségtámogatása Szabadka város költségvetéséből 

Jogalap:  

- az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 136. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönye 

18/16 és 95/18-hiteles tolmácsolás), 

- a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet 22. szakasza (Szabadka Város 

Hivatalos Lapjának 18/17 – egységes szerkezetű szöveg, 37/17, 5/20), 
- az asszisztált reprodukciós technikák költségtámogatásához való jogosultságról szóló rendelet az 

első és második gyermek esetében (Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/20 és 46/20)  
 

Igénylésre jogosultak Házaspárok és élettársak, amennyiben a nő nem lépte túl a 44. életévét  

Szükséges mellékletek 

AZ ELSŐ GYERMEKRE a kérelemhez mellékelni kell: 

a) házassági anyakönyvi kivonatot vagy a közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot az élettársi közösség igazolására; 

b) az illetékes rendőrkapitányság által kiadott lakcímigazolást mindkét 

kezdeményezett részére, amellyel igazolják, hogy az ART kérelem 

benyújtásának napját megelőzően legalább egy éve folyamatosan 

Szabadka város területén élnek; 

c) mindkét kezdeményezett személyi igazolványának fénymásolatát; 

d) a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap igazolását arról, hogy a párnak 

már három alkalommal hagyták jóvá a mesterséges megtermékenyítés, 

illetve az asszisztált reprodukciós technikák alkalmazását a kötelező 

egészségbiztosítás terhére, első gyermek vállalására; 

e) bizonyítékot arról, hogy eleget tesz az Egészségügyi Minisztérium 

Mesterséges Megtermékenyítés és Asszisztált Reprodukciós 

Szakbizottsága által előírt követelményeknek - illetve a beavatkozás 

elvégzéséhez szükséges orvosi leletek fénymásolata, amit a bizottságnak 

kell átadni; 

f) az egészségügyi intézmény árajánlatát (előszámláját), amelyben az 

ART beavatkozást végzik majd (a 2. szakasszal összhangban). 

A MÁSODIK GYERMEKRE a kérelemhez mellékelni kell: 

a) házassági anyakönyvi kivonatot vagy a közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot az élettársi közösség igazolására; 
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b) az illetékes rendőrkapitányság által kiadott lakcímigazolást mindkét 

kezdeményezett részére, amellyel igazolják, hogy az ART kérelem 

benyújtásának napját megelőzően legalább egy éve folyamatosan 

Szabadka város területén élnek; 

c) mindkét kezdeményezett személyi igazolványának fénymásolatát; 

d) az első gyermek születési anyakönyvi kivonatát, illetve gyermekre 

vonatkozó pontos adatokat (közös gyermek, a nő gyermeke stb.); 

e) bizonyítékot arról, hogy eleget tesz az Egészségügyi Minisztérium 

Mesterséges Megtermékenyítés és Asszisztált Reprodukciós 

Szakbizottsága által előírt követelményeknek - illetve a beavatkozás 

elvégzéséhez szükséges orvosi leletek fénymásolata, amit a bizottságnak 

kell átadni; 

f) az egészségügyi intézmény árajánlatát (előszámláját), amelyben az 

ART beavatkozást végzik majd (a 2. szakasszal összhangban). 

Ügyintézési határidő 
a bizottság megalakítása, a beavatkozás véleményezése és a határozat 

meghozatala iránti kérelem benyújtásától számított 30 nap 

Fellebbezési határidő a határozat kézhezvételét követő 15 nap 

Iratok átadásának helye 

az asszisztált reprodukciós technikák költségtámogatása iránti 

kérelmet a szükséges iratokkal együtt Szabadka Város 

Közigazgatási Hivatalának Társadalmi Tevékenységek Titkársága 

gyermekellátási szolgálatánál kell benyújtani a Z-BMPO 

nyomtatványon, a Városháza 2. emeletén a 221. irodában 

Kapcsolattartó telefon 626-933 
 

A harmadik és negyedik gyermek támogatásával kapcsolatos teendők 

Jogalap:  

- az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 33. és 136. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönye 18/16 és 95/18-hiteles tolmácsolás),  

- a harmadik és negyedik gyermek óvodai ellátásának támogatására szolgáló eszközök 

elosztásáról szóló rendelet 3. szakasza (a VAT Hiv. Lapjának 5/05,15/05, 2/06 és 2/10 száma) 
 

Igénylésre jogosultak szülők, örökbefogadó szülők  

Szükséges mellékletek 

- kérelem, a minisztérium által előírt formanyomtatványon;  

- anyakönyvi kivonat a családban élő (ugyanattól az anyától származó) 

minden gyermekre;  

- az anya személyi igazolványának fénymásolata;  

- lakcímbejelentő azokra a gyermekekre, kikre a támogatást kérik;  

- az óvoda igazolása a gyermek óvodai iratkozásáról egész napos vagy 

félnapos ellátással 

Ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 30 nap 

Fellebbezési határidő a határozat kézhezvételét követő 15 nap 

Iratok átadásának helye 
Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 3. és 4. ügyfélpult,  

II. emelet 221. iroda 

Kapcsolattartó telefon 626-933, 626-940 

 

Az állami gondozott gyermekek óvodai ellátásának költségtérítése 

Jogalap:  

- az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 33. és 136. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 18/16 száma),  

- a gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 23. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönye 16/02, 115/05, 107/09, 46/21-AB és 51/21-AB, 53/21-AB, 66/21, 130/21) és  

- a gyermekes családok pénzügyi támogatásának közelebbi feltételiről és módjáról szóló 

szabályzat 36-38. szakaszai (az SZK Hiv. Közlönyének 29/02,80/04,17/06,107/06,51/10, 73/10) 
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Igénylésre jogosultak szociális intézmények, nevelőszülők és gyámok 

Szükséges mellékletek 

- Kérelem a minisztérium által előírt formanyomtatványon,   

- a szociális intézmény okirata a gyermek intézményi elhelyezéséről, 

illetve az illetékes gyámhatóság határozata a gyermek nevelőcsaládnál 

vagy gyámnál való elhelyezéséről;  

- határozat gyermekpótlékra való jogosultságról a nevelőcsaládnál vagy 

gyámoknál elhelyezett gyermek után;  

- az óvoda igazolása a gyermek beíratásáról 

Ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 60 nap 

Fellebbezési határidő a határozat kézhezvételét követő 15 nap 

Iratok átadásának helye Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 1. és 2. ügyfélpult, II/221 iroda 

Kapcsolattartó telefon 626-939, 626-855 

 

A fejlődési gondokkal küzdő gyermekek óvodai ellátásának költségtérítése 

Jogalap:  

- az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 33. és 136. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönye 18/16 és 95/18-hiteles tolmácsolás),  

- a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény 35. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 113/07, 50/18, 46/21-AB és 51/21-AB, 53/21-Ab, 66/21, 130/21 száma) és  

- a gyermekes családok anyagi támogatásának közelebbi feltételiről és módjáról szóló szabályzat 

46-50. szakaszai (az SZK Hiv. Közlönyének 58/18 száma) 

 

Igénylésre jogosultak A szülők, a szociális intézmény, nevelőszülők és gyámok 

Szükséges mellékletek 

- Kérelem a minisztérium által előírt formanyomtatványon,   

- a szociális intézmény okirata a gyermek intézményi elhelyezéséről, 

illetve az illetékes gyámhatóság határozata a gyermek nevelőcsaládnál 

vagy gyámnál való elhelyezéséről;  

- határozat gyermekpótlékra való jogosultságról a nevelőcsaládnál vagy 

gyámoknál elhelyezett gyermek után;  

- az óvoda igazolása a gyermek beíratásáról 

Ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 30 nap 

Fellebbezési határidő a határozat kézhezvételét követő 15 nap 

Iratok átadásának helye Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 1. és 2. ügyfélpult, II/221 iroda 

Kapcsolattartó telefon 626-939, 626-855 
  

 

A rászoruló gyerekek óvodai ellátásának költségtérítése 

Jogalap:  
- az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 33. és 136. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönye 18/16 és 95/18-hiteles tolmácsolás), 
- a gyermekes családoknak nyújtott pénzügyi támogatásokról szóló törvény 36. szakasza (az 

SZK Hivatalos Közlönye 113/17, 50/18, 46/21-AB és 51/21-AB, 53/21-AB, 66/21, 130/21) és 
- gyermekes családoknak nyújtott pénzügyi támogatásra való jog érvényesítésének közelebbi 

feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat 51-55. szakaszai (az SZK Hiv. Közlönye 58/18). 
 

Igénylésre jogosultak a szülő, szociális intézmény, nevelőszülő és gyám 

Szükséges mellékletek 

- kérelem a minisztérium által előírt formanyomtatványon 

- a szociális intézmény okirata az intézményi elhelyezésről, illetve 

az illetékes gyámhatóság határozata a nevelőcsaládnál vagy 

gyámnál való elhelyezésről 

- a szociális segélyre való jogosultságról szóló határozat 

- az óvoda igazolása a beiratkozásról 

Ügyintézési határidő A kérelem benyújtását követő 30 nap 
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Fellebbezési határidő A határozat átvételét követő 15 nap 

Iratok átadásának helye 
Városháza, Városi Ügyfélszolgálat, 1. és 2. ügyfélpult, 

II. emelet / 221- iroda 

Kapcsolattartó telefon 626-933, 626-855 

 

V. Építésügyi Titkárság 

 

Hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök  

 

Az Építésügyi Titkárság a tervezésről és építésről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos 

Közlönye 72/09 és 81/09-jav., 64/10-AB, 24/11, 121/12, 42/13-AB, 50/13-AB, 98/13-AB, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19-más törv., 9/20, 52/21) előírt eredeti hatáskörébe az alábbi okiratok 

kiadása tartozik: 

1. az elhelyezésről szóló információk (53. szakasz 4. bekezdés)  

2. elvi építési engedélyek (54. szakasz 4. bekezdés) 

3. a településrendezési tervek hitelesítése (63. szakasz) 

4. a telekátalakítási tervek hitelesítése (65. szakasz 4. bekezdés) 

5. engedélyek kiadása ideiglenes jellegű kisebb építmények (kioszk, kerthelyiség, árusító asztal 

és egyéb mozgó bútorzat) közterületen való elhelyezésére és eltávolítása, sport célú felfújható 

csarnokokra, autóbuszmegállókra, folyami sóder tárolására és szeparálására, vízi berendezések 

tárolására szolgáló építményekre; (146. szakasz) 

6. emlékművek és emlékjelek köztéren való elhelyezésének engedélyezése (a művelődési 

ügyekben illetékes minisztérium előzetes jóváhagyásával) (146. szakasz) 

 

A titkárság eredeti hatáskörébe, amit a tervezésről és építésről szóló törvény 96. szakasza (az SZK 

Hivatalos Közlönye 135/04 és 88/10) ír elő, a tervezésről és építésről szóló törvény 46. szakaszával 

kapcsolatban (az SZK Hivatalos Közlönye 72/09, 81/09-jav., 64/10-AB, 24/11, 121/12, 42/13-AB, 

50/13-AB, 98/13-AB, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 és 37/19–más törv., 9/20, 52/21) tartoznak a 

telekrendezési díj elszámolása és behajtása, a szerződések összehangolása részletfizetés esetén, 

valamint a fizetési biztosítékok átvétele, őrzése és aktiválása, kivéve azon a területen, amely ki lett 

jelölve az annak a területi kiterjedésnek a meghatározásáról szóló rendelettel, amelyen a Palicsi 

Beruházási Alapterv megvalósítása céljából végzendő közérdekű tevékenységek a Palicsi Park 

Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságra lettek bízva (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 1/10) ezek a teendők a PALICSI PARK Idegenforgalmi területfejlesztési Korlátolt 

Felelősségi Társaságra lettek bízva. 

 

Az átruházott teendők közé a tervezésről és építésről szóló törvény alapján az alábbi 

okiratok kiadása, illetve az alábbi bejelentések átvétele tartozik: 

1. építési engedélyek (134. szakasz 2. bekezdés) 

2. építési engedély módosítása az építtető változtatása esetén (141. szakasz 1. bekezdés) 

3. építési engedély módosítása az építkezés során bekövetkezett változások miatt (142. szakasz 

4. bekezdés) 

4. építési engedélyek munkálatok végzésére és járulékos és gazdasági építmények építésére (145. 

szakasz 1. bekezdés) 

5. ideiglenes építési engedélyek (147. szakasz) 

6. az építkezés megkezdésének bejelentése (148. szakasz 1. bekezdés) 

7. használatbavételi engedély (158. szakasz 2. bekezdés) 

8. bontási engedély (167. szakasz 1. bekezdés) 

 

Az átruházott teendők közé tartozik az épületek legalizálásáról szóló törvény (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 96/15, 83/18, 81/21-AB száma) alapján az engedély nélkül épült építmények 

legalizálásáról szóló határozat kiadása is. 

 

A titkárság feladatai közé tartozik a tervezésről és építésről szóló törvény értelmében a 

tervdokumentáció kidolgozása is Szabadka város részére (47. szakasz). 
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A titkárság a városi képviselő-testület rendeleteivel előírt hatáskörébe az alábbi okiratok 

kiadása tartozik: 

A kommunális rendről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/17-egységes 

szerkezetű szöveg és 19/18-más rendelet, 27/18 és 29/18) alapján: 

1. engedély a tüzelő és más anyagok, illetve tárgyak közterületen való ideiglenes lerakására (20. 

szakasz 3. bekezdés); 

2. engedély falkép festésére épületek és más közhasználatú építmények külső részeire (43. szak); 

3. engedély őrbódé közterületen való elhelyezésére (68. szakasz); 

4. engedély kerthelyiség közterületen való elhelyezésére (70. szakasz); 

5. engedély télikert közterületen való elhelyezésére (71. szakasz); 

6. engedély mobil pult közterületen való elhelyezésére vallási és más ünnepeken (72. szakasz); 

7. engedély kiállítási pult közterületen való elhelyezésére (73. szakasz); 

8. engedély étkeztetésre alkalmas mobil berendezés közterületen való elhelyezésére vallási és 

más ünnepeken (75. szakasz); 

9. engedély hűtőberendezések közterületen való elhelyezésére (76. szakasz); 

10. engedély mobil szórakoztató berendezések közterületen való elhelyezésére vallási és más 

ünnepeken (77. szakasz); 

11. engedély napernyő és árnyékoló közterületen való elhelyezésére (79. szakasz); 

12. engedély építési célokat szolgáló építmények, berendezések és eszközök közterületen való 

elhelyezésére (80. szakasz); 

13. engedély sportlétesítmények lefedésére szolgáló légtartós sátor közterületen való elhelyezésére 

(81. szakasz); 

14. engedély gazdasági vásárok és hagyományos rendezvények idején felállított építmények, 

berendezések és eszközök közterületen való elhelyezésére (82. szakasz); 

15. engedély egyéb építmények, berendezések és eszközök közterületen való elhelyezésére (83. 

szakasz). 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

 

Hatásköre, kötelezettségei és jogkörei keretében a hivatal közigazgatási és peren kívüli 

eljárásokat folytat le az ügyfelek kérelmére vagy hivatalból, melyek eredményeképpen egyedi 

közigazgatási, illetve peren kívüli okiratokat hoz meg. Továbbá, a tervdokumentumok 

kidolgoztatásával feltételeket teremt ahhoz, hogy a Képviselő-testület meghozza a településrendezési 

terveket. 

 

A hivatal a tervezésről és építésről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/09, 

81/09-jav., 64/10-AB rendelet, 24/11, 121/12, 50/13-AB, 54/13-AB, 108/13-AB,  132/14, 145/14,  

83/18, 31/19 és 37/19-más törv., 9/20, 52/21) és az elvi építési engedélyekről szóló 

kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönyének 115/20 száma) előírt kötelezettségeit az egyesített 

eljárás elektronikus lefolytatásáról szóló szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/19 száma) 

meghatározott eljárással, a lentebb felsorolt teendők ellátása révén teljesíti, az alábbiak szerint: 

 

A településrendezéssel, tervdokumentumokkal és építészettel kapcsolatos teendők 

Az ügyintéző: 

1. elkészíti a tervdokumentumok kidolgozására és meghozatalára vonatkozó rendeletek 

javaslatát, együttműködik az illetékes közvállalattal a koncepció és a tervezet kidolgozásán; 

2. a megfelelő hivataloktól, szervezetektől és vállalatoktól beszerzi a terv kidolgozásához 

szükséges véleményeket; 

3. megszervezi a tervek kidolgozására és meghozatalára vonatkozó rendeletek, a koncepció és a 

tervezet, illetve a településrendezési terveknek a Tervbizottság általi szakmai ellenőrzését; 

4. meghirdeti és megszervezi a tervek közszemlére bocsátását és a településrendezési tervek 

nyilvános bemutatását és szakmai segítséget nyújt az érdekelteknek; 

5. szakmai és adminisztratív teendőket lát el a bizottság részére; 
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6. ellenőrzi a településrendezési projektek, a telekalakítási és telekátalakítási tervek 

összehangoltságát a településrendezési tervekkel; 

7. szakmai segítséget nyújt a szolgálat hatáskörébe tartozó okiratjavaslatok kidolgozásában; 

8. gondoskodik a tervdokumentumok megőrzéséről és nyilvántartásáról; 

9. összegyűjti és frissíti a tervdokumentáció állapotára és a Köztársasági Területtervezési 

Ügynökséggel folytatott együttműködésre vonatkozó adatokat; 

10. információkat készít a helyszínekre vonatkozóan; 

11. kidolgozza az elvi építési engedélyeket; 

12. kidolgozza a telekhatár-módosítás feltételeit; 

13. lehitelesíti a településrendezési terveket és tanúsítványt állít ki arról, hogy azok összhangban 

állnak az érvényes tervdokumentummal; 

14. lehitelesíti a telekátalakítási terveket és tanúsítványt állít ki arról, hogy azok összhangban 

állnak az érvényes tervdokumentummal; 

15. beszerzi a közlekedési, kommunális és egyéb infrastruktúra építéséhez, valamint az elvi 

építési engedély kiadásához törvénnyel előírt más feltételeket; 

16. megvizsgálja az építmények legalizálása iránti kérelmeket az re vonatkozó bejelentéseket és 

értesíti a tulajdonosokat az építési és használatbavételi engedélyek kiadásának feltételeiről; 

17. figyelemmel kíséri az építészettel, az építési telkekkel, a vagyonjogi viszonyokkal, a területi 

és településrendezési tervezéssel, a környezetvédelemmel kapcsolatos, és a titkárság 

munkájához kötődő egyéb jogszabályokat és előírásokat. 

 

Az építési engedélyek kiadásával és a munkálatok engedélyezésével kapcsolatos teendők  

Az ügyintéző: 

1. az építési engedély iránti kérelem átvétele után ellenőrzi, a kérelem hiánytalanságát, a 

törvénnyel előírt műszaki és egyéb dokumentáció meglétét, és kidolgozza az építésre, 

bővítésre, bontásra, felújításra és az előkészületi munkálatok végzésére vonatkozó építési 

engedélyeket; 

2. átveszi az építkezés megkezdésére és befejezésére vonatkozó bejelentéseket; 

3. átveszi az előkészületi munkálatok megkezdésére és befejezésére vonatkozó bejelentéseket; 

4. határozatokat készít az építési engedély módosításáról; 

5. határozatokat készít belső szerelvények beépítésére; 

6. határozatokat készít épületek felújítási, átalakítási, akadálymentesítési munkálatainak 

kivitelezéséről és építmények rendeltetésének munkálatok nélkül végzett átminősítéséről; 

7. határozatokat készít a belső szerelvények beépítésére;  

8. figyelemmel kíséri az építészettel, az építési telkekkel, a vagyonjogi viszonyokkal, a területi 

és településrendezési tervezéssel, a környezetvédelemmel kapcsolatos, és a szolgálat 

munkájához kötődő egyéb jogszabályokat és előírásokat. 

 

A használatbavételi engedélyek kiadásával kapcsolatos teendők 

Az ügyintéző: 

1. a használatbavételi engedély iránti kérelem átvételét követően megvizsgálja, hogy a műszaki 

és egyéb dokumentáció teljes-e és eleget tesz-e a törvényben előírt feltételeknek, kapcsolatba 

lép az építtetővel; 

2. határozatokat készít az épületek használatbavételének engedélyezéséről; 

3. határozatokat készít az épület próbaüzemeléséről; 

4. figyelemmel kíséri az építészettel, az építési telkekkel, a vagyonjogi viszonyokkal, a területi és 

településrendezési tervezéssel, a környezetvédelemmel kapcsolatos, és a szolgálat munkájához 

kötődő egyéb jogszabályokat és előírásokat; 

5. a használatbavételi engedélyt továbbítja a földmérési és ingatlan-nyilvántartási feladatokban 

illetékes hatóságokhoz a felépített építményre, annak különálló részeire és föld alatti 

vezetékeire vonatkozó tanulmányokat, az épület bejegyzése céljából. 

 

Az engedély nélkül épült építmények legalizálásával kapcsolatos teendők 

Az ügyintéző: 
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1. az épületek legalizálása iránti kérelmek átvételét követően megvizsgálja, hogy a műszaki és 

egyéb dokumentáció teljes-e és eleget tesz-e a törvényben előírt feltételeknek és elkészíti az 

építéshez, bővítéshez és felújításhoz szükséges építési és használatbavételi engedélyeket; 

2. kérelmeket fogad a többlakásos lakóépületek és üzletházak társasházasítása iránt, melyeknek 

társtulajdonosa vagy használója Szabadka Város, koordinálja a terepi adatgyűjtést a 

társasházasítás tervének kidolgozásáig; 

3. helyszíni méréseket és adatgyűjtést végez azon épületek társasházasításához, melyeknek 

társtulajdonosa vagy használója Szabadka Város. Elkészíti a felmért épületek és azok 

részeinek alaprajzát, összeállítja az épületek nyilvántartási jegyzékét az épület részeire és a 

tulajdonosokra/használókra vonatkozó adatokkal; 

4. ellátja az összes adminisztratív és műszaki teendőt az épületek legalizálásának közigazgatási 

eljárása keretében; 

5. figyelemmel kíséri az építészettel, az építési telkekkel, a vagyonjogi viszonyokkal, a területi és 

településrendezési tervezéssel, a környezetvédelemmel kapcsolatos, és a szolgálat munkájához 

kötődő egyéb jogszabályokat és előírásokat. 

 

A hivatal: 

- a kommunális rendről szóló rendelettel (Szabadka Község Hivatalos Lapja 27/17-egyszéges 

szerkezetű szöveg és 19/18-más rendelet, 27/18 és 29/18) előírt kötelezettségeit az alábbi teendők 

ellátásával teljesíti: 

Az ügyintéző: 

1. engedélyeket készít a közterületek építőanyaggal való ideiglenes elfoglalásához; 

2. engedélyeket készít közterület kisebb előre gyártott építményekkel történő ideiglenes 

elfoglalására; 

3. engedélyeket állít ki közterület ideiglenes építményekkel való elfoglalására rendezvények 

megtartása céljából; 

4. engedélyeket állít ki motoros járművek gyalogos övezetbe való behajtására; 

 

Jogi teendők 

Az ügyintéző: 

1. követi az építészettel, az építési telkekkel, a vagyonjogi viszonyokkal, a területi és 

településrendezési tervezéssel, a környezetvédelemmel kapcsolatos, és a titkárság munkájához 

kötődő egyéb jogszabályokat és előírásokat; 

2. jogi és szakmai tanácsokat ad az eljárások levezetésével és a közigazgatási és nem 

közigazgatási okiratok kidolgozásával kapcsolatban; 

3. kidolgozza a titkárság jogkörébe tartozó okirat-tervezeteket a képviselő-testület, a városi 

tanács és a polgármester részére; 

4. beadványokat készít és feldolgozza az ügyeket; 

5. tájékoztatja és jogi tanácsokat ad az ügyfeleknek a titkárság hatásköreivel kapcsolatban; 

6. részt vesz a titkárságban vezetett közigazgatási ügyekkel kapcsolatos szóbeli tárgyalásokon. 

 

Irodai teendők  

Az ügyintéző: 

1. fogadja a titkárság hatáskörébe tartozó küldeményeket és beiktatja azokat a belső érkeztető 

könyvbe; 

2. továbbítja az iratokat az ügyintézőkhöz; 

3. selejtezi és archiválja az iratokat; 

4. kiegészítő adminisztratív és műszaki feladatokat lát el a titkárság és a titkár részére; 

5. feldolgozza az alkalmazottak munkalapjait; 

6. legépeli a titkárság anyagait. 

 

Az érdekelt feleknek nyújtott szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos eljárás 

 

Az Építésügyi Titkárság az ügyfelek kérelmének ügyében eljárva: 
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a következő okiratokat állítja ki a teljes és hiánytalan dokumentáció alapján, az alábbi 

határidőkön belül: 

- elvi építési engedélyek – a tervezési és csatlakoztatási feltételek benyújtásától számított 5 nap 

- a településrendezési terv hitelesítése - 15 nap 

- a telekátalakítási tervek hitelesítése - 10 nap  

- az elvi építési engedély módosításáról szóló határozat - 8 nap  

- építési engedélyek - 5 munkanap  

- ideiglenes építési engedélyek - 8 nap  

- engedélyek építési munkák – átalakítás, felújítás, mellék- és gazdasági épületek építése - 8 nap 

- bontási engedélyek - 15 nap 

- az építési engedély módosítására vonatkozó határozatok - 5 munkanap  

- az építési engedély az építkezés során bekövetkezett változások miatti módosítására 

vonatkozó határozatok - 15 nap  

- legalizálási határozatok – a legalizálási illeték befizetését követő 8 nap 

- a képviselő-testületi rendeletek hatálya alá eső engedélyek - 15 nap 

 

Az alábbi bejelentéseket fogadja: 

- munkálatok megkezdésének bejelentése  

- előkészítő munkálatok megkezdésének bejelentése  

 

A felsorolt eljárások elindítása iránti kérelmeket az önkormányzat ügyfélszolgálatában lehet 

benyújtani a Szabadság tér 1., Városháza földszintje cím alatt a 14. és 15. ügyfélpultoknál, hétfőn, 

kedden, szerdán és pénteken 7,30-tól 15,30-ig és csütörtökön 7,30-tól 17,00 óráig.  

Az említett kérelmekhez formanyomtatvány is létezik, melyen fel vannak sorolva a 

mellékelendő okmányok és illetékek.  

A formanyomtatványok az ügyfélpultoknál szerezhetők be vagy letölthetők az önkormányzat 

honlapjáról, a http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/2726 címen. 

A kérelmek elküldhetők postán is. 

A hiányos kérelmet benyújtó ügyfeleket a hivatal felszólítja, hogy azt a megadott határidőn 

belül egészítsék ki. Ha az ügyfél a felszólításnak nem tesz eleget, a hivatal kérelmét elveti. 

A hiánytalan kérelem átvételét követően a hivatal az általános közigazgatási eljárásról szóló 

törvény rendelkezései szerint levezeti az eljárást és a megfelelő előírás alkalmazásával és a törvénnyel 

előírt határidőn belül kiadja a kért iratot.  

Ha az irat kiadásához nincsenek a meg a törvénnyel előírt feltételek, a hivatal a kérelmet 

elutasítja.  

A hivatal valamennyi közigazgatási okiratára az ügyfél fellebbezést nyújthat be, amiről 

részletes tájékoztatót kap arról, mely hatóságnál, milyen határidőn belül és mennyi illetékkel. 

A kérelmek ügyintézése mellett a szolgálat a településrendezési tervek meghozatalához meghirdeti és 

megszervezi a tervek közszemlére bocsátását és nyilvános bemutatását, és szakmai segítséget nyújt az 

érdekelteknek.  

A titkárság keretében Az Egyesített Eljárások Részlege bonyolítja le: a helyszínre és az elvi 

építési engedélyekre vonatkozó információk kiadásával; építési engedélyek kiadásával; munkálatok 

bejelentésével; használatbavételi engedélyek kiadásával; tervezési ill. csatlakoztatási feltételek 

beszerzésével; az építéshez szükséges hatósági okmányok és más dokumentumok beszerzésével, ill. a 

hatáskörükbe tartozó elvi és építési engedélyek kiadásával, valamint a közműcsatlakoztatási feltételek 

biztosításával és a megépült építmény feletti tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos egyesített eljárást. 

 

Az egyesített eljárások központi nyilvántartásához (CEOP) a kérelmezők a Szerb Köztársaság 

Cégjegyzékeket Vezető Ügynökségének (APR) honlapján keresztül férhetnek hozzá. 

 

VI.  Vagyonjogi Titkárság 

 

A hatáskörök, kötelezettségek és jogkörök keretében folytatott ügykezelés leírása 

 

- az ingatlanok kisajátítása, az ingatlanok használati jogának átruházása, a kisajátított ingatlan 
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térítményének megállapítása; 

- különleges esetekben az épület rendes használatát szolgáló telekrész kijelölése; 

- az építési telkek feletti használati jog tulajdonjoggá alakítása, térítéssel; 

- az önkormányzati tulajdonú ingatlanok használati jogának átruházása; 

- az önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatának átruházása; 

- a Szabadka város tulajdonában lévő vagy a köztársaság tulajdonában lévő és az önkormányzat 

használatában álló üzlethelyiségekkel kapcsolatos teendők; 

- a Szabadka város tulajdonában lévő vagy a köztársaság tulajdonában lévő és az önkormányzat 

használatában álló lakásokkal kapcsolatos teendők; 

- az önkormányzat használatában álló ingatlanok fenntartásával kapcsolatos teendők; 

- a Szabadka város tulajdonában lévő üzleti célú épületeken végzett felújítási munkálatok 

szakmai felügyelete, a polgármester határozata alapján; 
- a tűz, árvíz vagy más előre nem látható körülmény következtében az épületeken keletkezett 

károk felmérése, a károsodott épületek lakhatóvá tételéhez szükséges anyagi eszközök 

felbecslése, a Szabadka Város Szociális Központjának kérelmére; 

- a mezőgazdasági földállomány, valamint a mezőgazdasági termékek beszolgáltatásából eredő 

teljesítetlen kötelezettségek miatti elkobzás alapján társadalmi tulajdonba került földek 

visszaszármaztatásának és a jogok elismerésének módjáról és feltételeiről szóló törvény (az 

SZK Hivatalos Közlönyének 18/91 száma) szerinti föld-visszaszármaztatás közigazgatási 

eljárása; 

- átköltözés a polgárok tulajdonában lévő lakásokból; 

- a jogtalan lakásfoglalók kiköltöztetése; 

- az önkormányzati tulajdonú ingatlanok nyilvántartása; 

- ingatlanok vásárlása, eladása és bérbeadása; 

- vagyonközösségek megszüntetése; 

- építési telkek feletti bérleti jog tulajdonjoggá alakítása; 

- az ügyiratok átvételével, rendszerezésével és archiválásával kapcsolatos teendők; 

- a pénzügyi tervek teljesítése jogcímek szerint. 

 

2) A Vagyonjogi, Lakás- és Telekügyi Szolgálat az alábbi teendőket látja el: 

 

- adminisztratív és egyéb feladatok azon törvények és egyéb rendeletek közvetlen 

végrehajtásában, amelyek végrehajtásával az önkormányzat lett megbízva a vagyonjogi 

ügyekben (kisajátítás, adminisztratív átruházás, az építési telkek feleltti használati jog 

tulajdonjoggá való átminősítése térítés ellenében, telkek kijelölése az építmények rendes 

használatához, telkek visszaszármaztatása, ingatlanok elidegenítése, megszerzése, cseréje, 

bérbeadása, használati jog átruházása, lakások vásárlása, lakóközösségek feloszlatása, a 

jogtalan lakásfoglalók kilakoltatása, az állampolgárok tulajdonában lévő lakásokból való 

kiköltöztetés), 

- közigazgatási és egyéb feladatok ellátása a vagyonjogi ügyeket szabályozó önkormányzati 

előírások közvetlen végrehajtásában (építési telkek bérleti jogának tulajdonjoggá való 

átminősítése, a Telekügyi Bizottság működéséhez kapcsolódó szakmai és adminisztrációs 

teendőlk), 

- egységes ingatéan-nyilvántartás vezetése, pénzügyi tervek kidolgozása az önkormányzati 

költségvetés elkőkészítése során, jogcímek szerint, 

- a Szolgálat hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek megvalósulásának figyelemmel követése, 

jogcímek szerint, 

- a Szolgálat jogkörébe tartozó okiratok tervezetének kidolgozása, mekyeket a képviselő-testület, 

a polgármester vagy a városi tanács hoz meg, 

- a zolgálat jogkörébe tartozó szakmai, adminisztációs, műszaki és egyéb teendők ellátása, a 

titkár, a közigazgatási hivatal vezetője, a polgármester és a városi tanács utasítására  

 

 

2. Az Üzlethelyiség Szolgálat a következő teendőket látja el: 
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A Szabadka város tulajdonában lévő vagy a köztársaság tulajdonában lévő és az 

önkormányzat használatában álló üzlethelyiségekkel kapcsolatos teendők: 

- az üzlethelyiségek nyilvántartása; 

- a bérleti és használati díjak kiszabása és a behajtásuk követése; 

- javaslat terjesztése a polgármester elé a bérlet üzlethelyiség átalakításának, szanálásának vagy 

felújításának előzetes jóváhagyását illetően; 

- a bérelt üzlethelyiség felújítását jóváhagyó határozat tervezetének kidolgozása; 

- javaslat terjesztése a városi tanács elé az üzlethelyiség használatba adását illetően; 

- az üzlethelyiség-bérleti szerződések tervezetének kidolgozása a polgármesterrel történő 

aláírásra; 

- az üzlethelyiség-használati szerződések tervezetének kidolgozása a polgármesterrel történő 

aláírásra; 

- az üzlethelyiségek átadása és annak jegyzőkönyvezése; 

- az üzlethelyiségek használata feletti felügyelet a bérlő személye, az üzlethelyiség mérete és 

szerkezete, fenntartása a beruházások stb. tekintetében; 

- az elvégzett felügyeletről jegyzőkönyv készítése és szükség szerint annak továbbítása az 

illetékes szervekhez, illetve szervezetekhez; 

- az Üzlethelyiség Bizottság működésével kapcsolatos szakmai és adminisztrációs teendők 

ellátása; 

- az Üzlethelyiség Bizottság és a polgármester által meghozandó okiratok tervezetének 

elkészítése; 

- a követelések behajtásához és a bérlők kiköltöztetéséhez szükséges dokumentáció előkészítése 

és továbbítása a Városi Vagyonjogi Ügyészséghez; 

- az Üzlethelyiség Bizottság működésével kapcsolatos egyéb teendők ellátása e rendelettel 

összhangban, illetve a polgármester vagy a városi tanács külön megbízása alapján. 

 

3) A Lakásügyi és Épületfenntartó Szolgálat az alábbi teendőket látja el: 
- közigazgatási és egyéb feladatok ellátása a vagyonjogi ügyeket szabályozó önkormányzati 

előírások közvetlen végrehajtásában (a Lakásügyi Bizottság működéséhez kötődő szakmai és 

adminisztrációs teendők), 

- adminisztratív és egyéb feladatok azon törvények és egyéb rendeletek közvetlen 

végrehajtásában, amelyek végrehajtásával az önkormányzat lett megbízva a vagyonjogi 

ügyekben (kényszerigazgatás, ideiglenes szállás) 

- az önkormányzati tulajdonú építmények karbantartási és felújítási terveinek kidolgozása, 

- specifikációk kidolgozása a közbeszerzésekhez, 

- műszaki tervek kidolgozása az épületek felújításán végzendő munkálatokhoz,  

- költségtervek készítése, 

- a kivitelezők ajánlatainek begyűjtése az épületek karbantartásához,  

- a munkálatok megrendelése, 

- a pénzügyi tervek tervezetének kidolgozása a városi költségvetés előkészítéséhez, jogcímek 

szerint,  

- a részleg jogkörébe tartozó pénzügyi tervek teljesülésének figyelemmel követése, jogcímek 

szerint,  

- az ingatlanok állapotának és élettartamának felmérése és az önkormányzati tulajdonú épületek 

fenntartásával és felújításával kapcsolatos munkálatok elvégzésének indítványozása, 

- az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításán végzendő munkák indokoltságának 

felmérése, 

- az önkormányzati tulajdonú épületek fenntartásán és felújításán végzett munkálatok 

felügyelete, 

- a részleg jogkörébe tartozó szakmai, adminisztrációs és egyéb teendők ellátása a titkár, a 

közigazgatási hivatal vezetője, a polgármester és a városi tanács megbízásával. 

 

VII.  Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság 
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A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság ellátja   

- a gazdasággal, 

- gazdaságfejlesztéssel, 

- vendéglátással és idegenforgalommal kapcsolatos teendőket 

 

A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság keretében alakult szolgálatok:  

1) Gazdaságfejlesztési Szolgálat,  

2) Gazdasági és Idegenforgalmi Szolgálat.  

 

1) A Gazdaságfejlesztési Szolgálat az alábbi teendőket látja el:  
- részt vesz a tervezésben és fejlesztésben – a helyi gazdaságfejlesztési tervezésben való 

részvétel, a gazdaságfejlesztési stratégiák és akciótervek végrehajtásának követése, a 

gazdaságfejlesztésben szerepet játszó projektek definiálása, felterjesztése, előkészítése és 

felügyelete, a gazdaságfejlesztésben közvetetett szerepet játszó önkormányzati aktivitások 

támogatása, gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos tanácsadás a polgármester, a városi tanács, a 

képviselő-testület és más önkormányzati szervek részére;  

- promóciós tevékenységeket folytat – a régió és az önkormányzat mint lehetséges beruházási 

desztináció bemutatása, a régió és az önkormányzat meglévő gazdasági potenciáljainak 

ismertetése, a potenciális hazai és külföldi beruházókkal folytatott kommunikáció;  

- cégeknek nyújtott támogatás – meglévő cégeknek nyújtott támogatás és a velük folytatott 

közvetlen kommunikáció, cégalapításban nyújtott segítség, a hazai és külföldi beruházók 

támogatása az üzleti infrastruktúra kiépítésében (klaszterek, üzleti inkubátorok, ipari övezetek 

és parkok), adatbázis létrehozása és fenntartására a régióban működő cégekről és a 

munkaerőről, a helyi gazdasági környezet rendszeres elemzése;  

- intézményes kapcsolatteremtés és kommunikáció – együttműködés, kapcsolatok ápolása és 

fejlesztése a központi és tartományi intézményekkel, ügynökségekkel, más 

önkormányzatokkal, regionális fejlesztési ügynökségekkel, civil szervezetekkel, nemzetközi 

támogatókkal, nagykövetségekkel és más olyan szervezetekkel és intézményekkel, melyek 

tevékenysége közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a helyi gazdaságfejlesztéshez,  

- kidolgozza a Titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a városi költségvetés 

előkészítésének folyamatában a költségvetési jogcímcsoportok és költségvetési szervek 

szerint, és figyelemmel kíséri ezeknek a költségvetési eszközöknek törvényes és rendeltetés 

szerinti felhasználását,  

- követi a pénzügyi tervek teljesülését a szolgálat hatáskörébe tartozó jogcímek szerint,  

- elkészíti a szolgálat jogkörébe tartozó okiratok tervezetét, melyeket a városi képviselő-

testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg, és  

- a szolgálat jogkörébe tartozó szakmai, adminisztrációs és műszaki teendők, melyekkel a titkár, 

a hivatalvezető, a polgármester és a városi tanács bízza meg.  

 

2) A Gazdasági és Idegenforgalmi Szolgálat az alábbi teendőket látja el:  
- közigazgatási és egyéb teendők azoknak a törvényeknek és gazdasággal és turizmussal 

kapcsolatos jogszabályoknak a végrehajtásában, melyek közvetlen végrehajtását az 

önkormányzatra bízták,  

- közigazgatási és egyéb teendők a gazdasági és idegenforgalmi kérdésekkel kapcsolatos 

önkormányzati előírások közvetlen végrehajtásában, a polgárok gazdasággal és turizmussal 

kapcsolatos igényeinek kielégítésére vonatkozó teendők, a pénzügyi tervek tervezetének 

kidolgozása az önkormányzati költségvetés előkészítésben jogcímek és költségvetési szervek 

szerint, a szolgálat hatáskörébe tartozó jogcímekre szolgáló eszközök törvényes és 

rendeltetésszerű felhasználásának követése,  

- követi a pénzügyi tervek teljesülését a szolgálat hatáskörébe tartozó jogcímek szerint,  

- elkészíti a szolgálat jogkörébe tartozó okiratok tervezetét, melyeket a városi képviselő-

testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg, és  

- a szolgálat jogkörébe tartozó szakmai, adminisztrációs és műszaki teendők, melyekkel a titkár, 

a hivatalvezető, a polgármester és a városi tanács bízza meg.  
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A helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek  

 

A helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek az alábbiak szerint lettek csoportosítva: 

 

 A már meglevő üzleti közösség támogatása 

A támogatás keretében figyelemmel kísérik a meghirdetett és kiírt pályázatokat és 

tájékoztatnak róluk. A személyes és a telefonos kapcsolattartáson kívül elektronikus postán keresztül 

is küldenek értesítéseket. A tájékoztatási adatbázisban jelenleg mintegy 250 cég szerepel. 

A helyi gazdaságfejlesztés szempontjából fontos üzleti információk adatbázisának folyamatos 

frissítése, mely során az Iroda pillanatnyilag a következő adatbázisokkal rendelkezik: 

o A cégek adatbázisa, amely a Cégnyilvántartó Ügynökségtől lett átvéve  

o Üzlethelyiségek építési engedélye iránti kérelmekből származó adatokat tartalmazó 

adatbázis  

o Beruházási szándékról szóló adatbázis, a szándékokra vonatkozó kitöltött adatok, e-

mailek, levelek és egyebek alapján. 

o Különböző alapok, alapítványok, támogatók…. internetes címének adatbázisa 

o A község területén működő szállodák és utazási ügynökségek adatbázisa 

o Ügyfél adatbázis 

o Projektadatbázis 

o Felújítások iránti igények adatbázisa, a közvállalatoktól, kommunális 

közvállalatoktól, intézményektől és helyi közösségektől terepen begyűjtött adatokkal  

o A Gazdaságfejlesztési Iroda számára fontos előírások adatbázisa  

o A Gazdaságfejlesztési Iroda számára érdekes weboldalak adatbázisa  

o A potenciális beruházók szempontjából érdekes helyszínek adatbázisa  

o Különféle nyilvántartást is vezetnek az oktatási intézményekről, a közvállalatokról és 

a kommunális közvállalatokról, a közvetlen költségvetési szervekről, pénzintézetekről 

és civil szervezetekről. 

 

 Marketing tevékenységek 

A marketing tevékenységek a következőkben nyilvánulnak meg: a szakmai összejövetelek, 

vásárok szervezésében való részvétel, mint amilyen az őszi interregionális vásár, hazai és külföldi 

vásárokon való részvétel és látogatás (Újvidék, Belgrád, München, Bécs), nyomtatott és CD 

formában kiadott brosúrák szerb, magyar, angol és német nyelven. Ezen kívül ide sorolhatók a Város 

rövid angol és szerb nyelvű bemutatása, és az „ad hoc” prezentációk a konkrét esetben szükséges 

témáról, terjedelemben és nyelven. 

Különböző kérdőívek kidolgozása az addigi együttműködés sikerességéről szóló vélemények 

és a jobb együttműködésre vonatkozó ötletek begyűjtése céljából, valamint a partnerek részéről kért 

kérdőívek kitöltése  

 

 Projekt menedzsment és stratégiai tervezés 

A stratégiai dokumentumokban definiált prioritások és intézkedések követése, és az 

önkormányzat stratégiai projektjeinek végrehajtása. Az együttműködés és a projektek végrehajtásának 

koordinálása. A közbeszerzési terv kidolgozása, a közbeszerzés megindítása az önkormányzat egyes 

projektjeiben, külön megbízás alapján. 

 

 Pályázatokon és nyilvános felhívásokon való részvétel 

A szolgálat a lehetőségekhez mérten igyekszik minden elérhető pályázatra és nyilvános 

felhívásra jelentkezni, melyek feltétele a saját részről történő társfinanszírozás. 

Az Iroda a Város nevében tartományi és országos szintű, illetve az európai és nemzetközi 

alapok felhívásaira pályázik. Nemzetközi és hosszú távú projekteket és programokat bonyolít le 

(Szecessziós Városok Hálózata, Interkulturális Városok, Duna-Körös-Maros-Tisza együttműködés - 

DKMT, Európai Tavak Hálózata)  

 

 Az együttműködés formái 
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Szakmai találkozók, tematikus szemináriumok szervezésével, állandó személyes és telefonos 

kapcsolattartással, körlevelekkel foglalkoznak ezekkel a témákkal. 

Az Iroda részt vesz a Helyi gazdaságfejlesztési bizottság munkájában és a Városok és 

községek állandó konferenciájának ülésein (SKGO).  

Számos kérdőív és munkaanyag kidolgozásában való részvétel és mindennapi teendők: 

- pénzügyi tervek és éves programok és jelentések kidolgozása 

- jelentések kidolgozása a köztársasági és tartományi intézmények számára  

 

 Tájékoztatás 

A felső hatalmi szintek átutalásai (elsősorban köztársasági és tartományi) olyan eszközökön 

keresztül, melyeket a következő célra kérelmeztek: edukáció, infrastrukturális beruházás, felszerelés, 

képzés és műszaki tervdokumentumok kidolgozása, megkövetelik a megvalósításról szóló 

jelentéseket. 

A szolgálat figyelemmel kíséri, összegyűjti és negyedévenként összeállítja a jelentéseket. Ha 

a megvalósítás nem fejeződik be határidőn belül, kérelmet küldenek a szerződés kiegészítésére és az 

eszközök felhasználási határidejének meghosszabbítására.  

 

 Vásárokon való részvétel  

A Gazdaságfejlesztési Szolgálat éves tervet készít a kiállításokon és vásárokon való 

részvételhez, és szervezőként és kiállítóként számos vásáron vesz részt. 

 

Gazdasági és idegenforgalmi teendők  

 

A gazdasági és idegenforgalmi teendőket a Gazdasági és Idegenforgalmi Szolgálat látja el. 

Ezek a teendők és aktivitások a következőképpen csoportosulnak:  

 

A gazdaság támogatása:  

- tervek és programok készítése a gazdaság állapotának követésére, turizmussal kapcsolatos 

tervjavaslatok, beszámolók és elemzések készítése az önkormányzati szervek és 

munkatestületeik részére; 

- az idegenforgalmi szervezettel együttműködésben részt vesz a városi tanács és a képviselő-

testület turizmusfejlesztési programjának megvalósításában. 

- az önkormányzat stratégiai dokumentumainak előkészítése és kidolgozása, koordinálása és 

összehangolása az EU joggyakorlatával; 

- közviták és munka összejövetelek szervezése a gazdasággal és turizmussal kapcsolatos 

stratégiai dokumentumok előkészítésére, a közvállalatokkal, közművállalatokkal, a regionális 

gazdasági kamarával, az oktatási intézményekkel, cégekkel, vállalkozói egyesületekkel, 

szakszervezetekkel folytatott partneri együttműködéssel.  

- az ágazati minisztériumokkal, tartományi titkárságokkal és regionális gazdasági kamarákkal 

folytatott együttműködés a gazdasággal, turizmussal, foglalkoztatással és a gazdasági légkör 

fejlesztésével kapcsolatos feladatokon;   

- a gazdaságnak nyújtott anyagi támogatás a Gazdaságfejlesztési Alap és a Foglalkoztatási 

Tanács pályázatai révén, a Vajdasági Garancia Alappal és a bankokkal létrehozott 

együttműködéssel.  

- az önkormányzat területén gazdaságfejlesztési projekteket hitelező pénzalapoknak és a 

Foglalkoztatási Tanácsnak nyújtott szakmai segítség. 

 

A közigazgatási hivatal titkárságaival folytatott együttműködés:  

- a költségvetés pénzügyi terveinek előkészítése, koordinálása és kidolgozása a következő 

fejezetek keretében: 19. Promóciós fejlesztések, 22. Gazdaságfejlesztési Alap, 20. Szabadka 

Város Idegenforgalmi Szervezete és 21. Szabadkai Üzleti Inkubátor Kft.; 

- a következő jogcímek pénzügyi teveinek előkészítése, koordinálása és kidolgozása: 411 – 

általános gazdasági és kereskedelmi ügyek, 630 – vízellátás, 520 – szennyvizek, 490 – 

Gazdaságfejlesztési Alap, 473 – Turizmus és 474 – Szabadkai Üzleti Inkubátor Kft.; 
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- az eszközök folyósítása iránti igények végrehajtása és pontosságuk ellenőrzése, jogcímek 

szerint a következő költségvetési fejezetek keretében: 19. Promóciós fejlesztések, 20. 

Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete, 21. Szabadkai Üzleti Inkubátor Kft és 22. 

Gazdaságfejlesztési Alap. Az eszközök felhasználásának összehangolása funkcionális és 

gazdasági osztályozás szerint. Belső ellenőrzés és az átutalások, a bevételi és kiadási számlák 

pontosságának ellenőrzése funkcionális és gazdasági osztályozás szerint és a kérelmek 

ellenőrzése.  

- a gazdasággal és idegenforgalommal kapcsolatos közbeszerzések előkészítése.  

 

Marketing tevékenységek: 

- részvétel a gazdálkodók szövetsége által az önkormányzat, Szerbia és Horvátország területén 

szervezett vásárok és kiállítások szervezésében; 

 

 A foglalkoztatást és a gazdaság hitelezését elősegítő egyéb tevékenységek 

- a szolgálatban készül a Foglalkoztatási tanács véleményének tervezete, mint az olyan 

dokumentumok egyike, melyekre szükség van a regionális foglalkoztatási programok 

finanszírozására vonatkozó pályázatokra való jelentkezéskor, melyeket a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat ír ki. A szolgálat részt vesz az előkészítő tevékenységekben és 

szorosan együttműködik a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal; 

- z Szabadka Város Foglalkoztatás Tanácsának munkájában való részvétel; 

- az éves szintű Helyi Foglalkoztatási Akcióterv előkészítése és alkalmazása; 

- a helyi foglalkoztatást szolgáló intézkedések előkészítése, kidolgozása és alkalmazása; 

- a közmunkák előkészítése, kidolgozása, alkalmazása és adminisztrálása (pályázat 

szövegének, a kritériumoknak, az adatlapnak és a kísérődokumentumoknak a kidolgozása); 

- a munkáltatóknak nyújtott munkahely-teremtési támogatások követése és adminisztrálása a 

2012-2015 időszakra; 

- a foglalkoztatásról való beszámolás magasabb hatalmi szinteknek (releváns minisztériumok 

és tartományi titkárságok); 

- a Gazdasági és Idegenforgalmi Szolgálat látja el a promóciós, koordinálási és véleményezési 

teendőket a szerb kormány felhívásával kapcsolatban az országos érdeket szolgáló 

közmunkák szervezésére; 

- a szolgálat irányítja, vagy segít irányítani a város vagy a városi közigazgatási hivatal 

jelentkezését a különböző pályázatokra.  

 

- A Gazdaságfejlesztési Alap aktivitásai: 

- A Gazdaságfejlesztési Alap adósainak követése a 2006-2016 időszakban; 

- A Gazdaságfejlesztési Alap kedvezményezettjeivel folytatott kommunikáció; 

- Előirányzat előkészítése a 490 – Gazdaságfejlesztési Alap jogcím alatt;  

- szakmai segítségnyújtás azoknak az alapoknak, melyek hitelezik a gazdaságfejlesztési 

projekteket az önkormányzat területén és a város foglalkoztatási tanácsának; 

- szakmai és adminisztrációs teendők a Gazdaságfejlesztési Alap részére 

- pályázatok és felhívások előkészítése kis és középvállalkozások, földműves szövetkezetek 

részére,  

- együttműködés a Tartományi Garanciaalappal és a kereskedelmi bankokkal, 

 

- Együttműködés a Városok és Községek Állandó Konferenciájával (VKÁK): 

- A Gazdasági és Idegenforgalmi Szolgálatban a VKÁK megbízott továbbítja a város 

vezetőségéhez (a polgármesterhez, a képviselő-testület elnökéhez és a hivatalvezetőhöz) 

címzett közhasznú információkat, gondoskodik a dokumentumokról, kérdőívekről és 

adatlapokról, melyeket a VKÁK a városnak kitöltésre megküld, tájékoztatja a város 

vezetőségét a VKÁK összejöveteleiről, szervezeteiről és partnerintézményeiről az 

önkormányzatok együttműködése, a események, műhelyfoglalkozások és találkozók 

megszervezésében nyújtott segítség és a VKÁK tisztségviselői és alkalmazottai látogatásának 

megszervezése terén. 
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- Az idegenforgalommal kapcsolatos aktivitások:  

- turizmushoz kapcsolódó projektjavaslatok készítése, a Turisztikai Információs Központ 

működése feletti felügyelet és munkájában való részvétel,  

- az önkormányzat idegenforgalmi alanyainak összekapcsolása, munkájuk ás az idegenforgalmi 

rendezvényeken való közös fellépésük koordinálása,  

- határozatok készítése a minősített vendégfogadó házak, lakosztályok, szobák és szállást és 

étkeztetési szolgáltatást nyújtó falusi háztartásokra, és nyilvántartás vezetése azokról, a 

minősített vendéglátó házak, lakosztályok, szobák és falusi vendégházak nyilvántartásának 

tartamáról és vezetésének módjáról szóló szabályzat alapján, 

- határozatok készítése a vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi és kisiparos üzletek 

nyitvatartási idejének meghosszabbításáról. 

 

A felsorolt teendőkből illetve kötelezettségekből az alábbi jogkörök származnak: 

- a gazdasággal és idegenforgalommal kapcsolatos jogszabályok követése és alkalmazása, 

- az önkormányzati rendeletek és a törvényes előírások összehangoltságának követése, 

- adatok gyűjtése és nyilvántartás vezetése a költségvetési szervekről a gazdasággal és 

idegenforgalommal kapcsolatban, 

- elemzések, információk, beszámolók, határozatok, záróhatározatok, szabályzatok készítése, 

- mércék és kritériumok kidolgozása az energetikai jogalanyok által a licenc ideje alatt 

fizetendő díj megszabásához,  

- szakmai és adminisztrációs teendők ellátása a pályázati eljárásokban, 

- a gazdaságra vonatkozó jogszabályok követése és alkalmazása, 

- a gazdaság és idegenforgalom körébe tartozó jogcímek pénzügyi terveinek tervezése és 

megvalósításuk követése, 

- a költségvetési szervekkel, illetékes tartományi és köztársasági intézményekkel és más 

jogalanyokkal folytatott együttműködés.  

 

VIII. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság 
 

 

1) Környezetvédelmi Szolgálat 

 

 

Hatáskörök, kötelezettségek és jogosultságok leírása 

 

A Környezetvédelmi Szolgálat tevékenységei 
 

A Környezetvédelmi Szolgálat az alábbi környezetvédelmi tevékenységeket végzi: 

- előkészíti a szolgálat jogkörébe tartozó rendeletek tervezetét, melyeket a képviselő-

testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg; 

- részt vesz a pénzügyi tervek meghozatalában a városi költségvetés előkészítésének 

eljárásában, figyelemmel kíséri a szolgálat hatáskörébe tartozó jogcímek eszközeinek 

törvényes és rendeltetésszerű felhasználását és követi azok megvalósulását; 

- kidolgozza a szolgálat hatáskörébe tartozó projektek és programok megvalósítására 

vonatkozó szerződések tervezetét és követi azok megvalósítását;  

- részt vesz a dokumentáció kidolgozásában az 560 – Környezetvédelmi Alap jogcím 

révén teljesülő közbeszerzések lebonyolítására; 

- ellátja az önkormányzat hatáskörébe tartozó környezetvédelmi teendőket, az alábbi 

törvényekkel összhangban: 

1) A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének135/04, 36/09, 36/09-

más törv., 72/09-más törv., 43/11-AB, 14/16, 76/18 és 95/18-más törv.) alapján: 

- kidolgozza a természeti erőforrások és javak kezelési terveinek és programjainak 

tervezetét, melyeket az önkormányzat hoz meg (13. szakasz);  

- részt vesz a környezetvédelmi programok, akciótervek és szanálási tervek 
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előkészítésében és végrehajtásában az országos programmal összhangban, és saját 

érdekeinknek és sajátosságainknak megfelelően (68. szakasz); 

- tervezeteket készít a környezetvédelmi és fejlesztési különdíj mértékének 

meghatározásához (87. szakasz); 

- előkészíti a környezetvédelmi alap eszközeinek felhasználására vonatkozó program 

tervezetét, beszámolókat készít a program végrehajtásáról és azt továbbítja a 

környezetvédelmi ügyekben illetékes minisztériumhoz (100. szakasz); 

- előkészíti a környezeti paraméterek monitorozásának programtervezetét (69. szakasz); 

- műszaki leírást készít a környezet állapotának folyamatos ellenőrzéséhez és 

követéséhez szükséges szolgáltatások végrehajtásához, arra jogosult, akkreditált 

szervezetek révén (70. szakasz);  

- adatokat szolgáltat a Környezetvédelmi Ügynökségnek a környezeti paraméterek 

követésének eredményeiről (73. és 76. szakasz); 

- tájékoztatja a nyilvánosságot és közzéteszi a környezet állapotára és minőségére 

vonatkozó adatokat, a monitoring keretében (78. szakasz); 

- az ügyfelek kérésére adatokat szolgáltat a környezet állapotáról és minőségéről (79. 

szakasz); 

- vezeti a környezetszennyező források helyi nyilvántartását (75. szakasz); 

- részt vesz a területrendezéssel, a természeti erőforrások és javak használatával 

kapcsolatos tervek előkészítésében és meghozatalában (33. szakasz); 

- részt vesz a területi és településrendezési tervek előkészítésében, a környezetvédelmi 

intézkedések és feltételek biztosítása szempontjából (34. szakasz); 

- okirat-tervezeteket készít különleges intézkedések bevezetéséről az önkormányzat 

területén a környezetszennyezés előírt határértékeinek túllépése esetén (42. szakasz); 

- okirat-tervezeteket készít, ami meghatározza a veszélyeztetett környezet státusát az 

előírt kritériumoknak megfelelően, a minisztérium által megszabott szanálás és 

remediáció prioritásainak meghatározására (43. szakasz); 

- részt vesz a balesetvédelmi terv kidolgozásában a biztonsági jelentés adatai alapján 

(60. szakasz); 

- részt vesz a külső tervek meghozatalában, melyek a vészhelyzetekre való reagálási 

tervek részét képezik, a védelmet és mentést szabályozó jogköröknek megfelelően 

(61. szakasz); 

- okirat-tervezeteket készít a környezet veszélyeztetetté nyilvánításáról (62. szakasz); 

- részt vesz a környezeti tudat erősítésére és a környezetvédelem népszerűsítésére 

irányuló aktivitásokban az önkormányzat területén (6. szakasz). 

 

2)    A természetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09, 88/10, 91/10-jav., 

14/16 és 95/18-más tv., 71/21) alapján: 

- elvégzi a stratégiák, tervek, alapok, programok, projektek, munkák vagy 

tevékenységek elfogadhatóságának értékelését a megőrzési célok és az ökológiai 

hálózat területének integritása tekintetében (10. szakasz); 

- okirat-tervezeteket készít az önkormányzat hatáskörébe tartozó területek védetté 

nyilvánításáról (41a. szakasz) és biztosítja a nyilvánosság részvételét a kinyilvánítási 

eljárásban (116. szakasz); 

- okirat-tervezeteket készít a védett területek kezelési terveinek és éves irányítási 

programjainak (54. szakasz) valamint a belső rendről és őrszolgálatról szóló 

szabályzatok jóváhagyásához (56. szakasz) és a területkezelők okiratait a védett 

területek használati díja mértékének megszabásához, elszámolása módjáról (70. 

szakasz); 

- előkészíti a természetvédelmi programok tervezetét (113. szakasz); 

- beszámolókat készít a természet állapotáról az önkormányzat területén (114. szakasz); 

- információkat szolgáltat a nyilvánosságnak a természet állapotáról és védelméről 

(115. szakasz). 

 

3)    A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének135/04 és 
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36/09 száma) alapján: 

- lefolytatja a tervek környezeti hatásvizsgálatát azokra a projektekre, melyek 

kivitelezésére az önkormányzat ad jóváhagyást (2. szakasz); 

- dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességét illetően (10. szakasz); 

- meghatározza a környezeti hatásvizsgálat terjedelmét és tartalmát (14. szakasz); 

- dönt a környezeti hatástanulmány jóváhagyásáról (24. szakasz); 

- dönt a hatásvizsgálat szükségességéről, annak terjedelméről és tartalmáról, illetve 

jóváhagyja a fennálló helyzet környezeti hatásvizsgálatát (10. szakasz); 

- dönt a terv környezeti hatástanulmányának frissítéséről (28. szakasz). 

 

4)     A stratégiai környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 135/04 és 88/10 száma) alapján: 

- véleményt ad a stratégiai hatásvizsgálat kidolgozásáról való döntés során (9. szakasz); 

- értékeli (21. szakasz) és jóváhagyja a stratégiai hatásfelmérésről szóló jelentést (22. 

szakasz). 

 

5)    A levegő védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/09, 10/13, 26/21-

más tv.) alapján: 

- előkészíti a levegőminőségi program tervezetét az önkormányzat területére (15. 

szakasz); 

- a levegő minőségére vonatkozó adatokat továbbítja a Környezetvédelmi 

Ügynökséghez, a törvénnyel megszabott határidőkön belül (17. szakasz); 

- értesíti a lakosságot, ha a légszennyezettség túllépi az előírt határértéket (23. szakasz); 

- munkaengedélyeket ad ki a légszennyezés elleni védelem feltételeinek teljesítése 

tekintetében (56. szakasz). 

6)   A vegyszerekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09, 88/10, 92/11, 

93/12 és 25/15 száma) alapján: 

- engedélyeket ad ki a rendkívül veszélyes vegyi anyagok forgalmazására olyan 

forgalmazónak, aki nem importőr, gyártó vagy felhasználó (67. szakasz); 

- engedélyeket ad ki a rendkívül veszélyes vegyi anyagok használatára (67. 

szakasz); 

- tájékoztatja az illetékes minisztériumot a kiadott engedélyekről (67. szakasz). 

 

7)   Az integrált szennyezés-megelőzésről és ellenőrzésről szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 135/04 és 25/15 száma) alapján: 

- lefolytatja a létesítmények szennyezettségének integrált megelőzésére és ellenőrzésére 

vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárást azon létesítmények és tevékenységek 

tekintetében, amelyek esetében a tevékenység megkezdéséhez vagy végzéséhez 

szükséges engedélyt vagy jóváhagyást a helyi önkormányzat egy másik illetékes 

hatósága bocsátotta ki (5. szakasz). 

 

8)    A hulladékgazdálkodási törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09, 88/10 és 

14/16 száma) alapján: 

- előkészíti a helyi hulladékgazdálkodási terv tervezetét (20. szakasz) és a terv 

megvalósításáról szóló beszámolót (74. szakasz); 

- engedélyeket ad ki a nem veszélyes hulladék begyűjtésére, szállítására, tárolására, 

kezelésére és lerakására az önkormányzat területén, a törvénnyel összhangban (60. 

szakasz); 

- igazolásokat ad ki az engedélyezési kötelezettség alóli kivételezésről (61. szakasz); 

- véleményt ad abban az eljárásban, amikor az engedélyt a minisztérium vagy az 

illetékes tartományi szerv adja ki (63. szakasz); 

- nyilvántartást vezet a kiadott engedélyekről és az abban szereplő adatokat továbbítja a 

Környezetvédelmi Ügynökséghez (76. szakasz); 

- vezeti és őrzi a begyűjtött települési hulladékra vonatkozó nyilvántartást illetve a 
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rendezetlen szeméttelepek jegyzékét, és azt továbbítja a Környezetvédelmi 

Ügynökséghez (75. szakasz). 

 

9) A környezeti zajártalom elleni védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 96/21 száma) alapján: 

- elkészíti az agglomerációs akciótervek tervezetét az önkormányzat területére, és 

azokra az üzemekre és tevékenységekre, melyekre az integrált engedélyt az 

önkormányzat adja ki (21. szakasz); 

- elkészíti a környezeti zajártalom követési programjának tervezetét (23. szakasz); 

- hozzáférést biztosít a zajártalommal kapcsolatos stratégiai dokumentumok és 

akciótervek adataihoz, a törvénnyel összhangban (27. szakasz). 

10) A vizekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 30/10, 93/12, 101/16 és 

95/18 száma) alapján: 

- részt vesz azoknak az okiratoknak a kidolgozásában, melyek a csatornába kieresztett 

szennyvizek minőségét határozzák meg (98. szakasz). 

 

11)   A talaj védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 112/15) alapján: 

- előírja a területvédelmi intézkedéseket a környezeti hatásvizsgálati eljárásokban és az 

integrált engedély kiadására vonatkozó eljárásban (11. szakasz); 

- elkészíti az éves talajvédelmi program tervezetét (16. szakasz); 

- beszámolót készít az éves programban kijelölt intézkedések és aktivitások 

végrehajtásáról és azt továbbítja a minisztériumhoz (17. szakasz); 

- elkészíti a helyi szanálási terv tervezetét a földek védelméről szóló éves tervnek 

megfelelően (27. szakasz); 

- előkészíti a talajellenőrzési program tervezetét a helyi hálózat szintjén, és rendszeres 

karbantartást nyújt a föld állapotára és minőségére vonatkozó adatbázishoz (28. 

szakasz); 

- jelentést nyújt be a helyi hálózat megfigyeléséről, a föld állapotáról, minőségéről és a 

szennyezőkről az illetékes minisztériumhoz és a Környezetvédelmi Ügynökséghez 

(33. és 34. szakasz); 

- tájékoztatja a nyilvánosságot a talaj állapotáról és minőségének az emberek, 

növények és állatok életét és egészségét fenyegető változásáról, a törvénnyel 

összhangban (35. szakasz). 

 

A kérelmek elbírálása első fokon 
 

A Környezetvédelmi Szolgálat a közigazgatási eljárásban első fokon az alábbi kérelem 

ügyében dönt: 
- a környezeti hatásvizsgálat szükségességének eldöntésére irányuló kérelem, 

- a környezeti hatásvizsgálat terjedelmének és tartalmának meghatározása iránti 

kérelem, 

- a környezeti hatástanulmány jóváhagyására irányuló kérelem, 

- a fennálló helyzet környezeti hatásvizsgálata szükségességének eldöntésére irányuló 

kérelem, 

- a fennálló helyzet környezeti hatásvizsgálata terjedelmének és tartalmának 

meghatározása iránti kérelem, 

- a fennálló helyzet környezeti hatásvizsgálatának jóváhagyása iránti kérelem, 

- a környezeti hatástanulmány frissítése terjedelmének és tartalmának meghatározása 

iránti kérelem, 

- meglévő környezeti hatástanulmány frissítésére irányuló kérelem, 

- a hulladék tárolásának, kezelésének és lerakásának engedélyezésére irányuló kérelem, 

- a nem veszélyes hulladék Szabadka város területén való begyűjtésének és/vagy 

szállításának engedélyezésére irányuló kérelem, 

- a nem veszélyes hulladék begyűjtésére, szállítására, tárolására, kezelésére és 
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lerakására vonatkozó engedély módosítása vagy a több tevékenység végzésre 

vonatkozó integrált engedély módosítására irányuló kérelem, 

- a nem veszélyes hulladék tárolására vonatkozó engedélyezési kötelezettség alóli 

kivételezésről szóló igazolás iránti kérelem, 

- a légszennyezés elleni védelem feltételeinek teljesítése tekintetében kiadott 

munkaengedélyre irányuló kérelem, 

- a rendkívül veszélyes vegyi anyagok forgalmazásának engedélyezése iránti kérelem 

azoknak a veszélyes vegyszereknek a jegyzékével, melyeket a kérelmező forgalmazni 

szándékozik, 

- a rendkívül veszélyes vegyi anyagok használatának engedélyezésére irányuló kérelem, 

- üzemek integrált működési engedélyének kiadása iránti kérelem. 

 

A kérelmeket a Városi Ügyfélszolgálat 4. pultján kell benyújtani, a Városháza földszintjén, a 

Szabadka, Szabadság tér 1. cím alatt hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 7.30 és 14.30 között és 

csütörtökön 7.30-tól 17.00 óráig. A kérelmek postán is elküldhetők. 

A nyomtatványok átvehetők az átadás helyén, illetve letölthetők az önkormányzat honlapjáról 

is: http://www.subotica.rs/index/page/id/8262/lg/sr/pr/1  

 

2) Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat 
 

Felelősségek, feladatok és hatáskörök leírása 

 

A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat hatáskörében az alábbi tevékenységeket végzi: 
- okirat-tervezeteket készít azoknak a törvényeknek és jogszabályoknak a közvetlen 

végrehajtását szolgáló, mezőgazdasággal kapcsolatos feladatoknak az ellátására, 

melyek végrehajtásával az önkormányzat van megbízva; 

- elkészíti azokat a szolgálat jogökrébe tartozó okirat-tervezeteket, melyeket a 

képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoznak meg; 

- részt vesz a pénzügyi tervek meghozatalában a városi költségvetés kidolgozásának 

folyamatában és figyelemmel kíséri a szolgálat hatáskörébe tartozó költségvetési 

eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználását; 

- elkészíti a Mezőgazdaság-fejlesztési Alapnak a 421-es jogcím révén teljesülő 

eszközeire vonatkozó felhasználási program tervezetét; 

- megszervezi a pályázat kiírását a polgári egyesületek mezőgazdasággal kapcsolatos 

projektjeinek és programjainak finanszírozására és/vagy támogatására; 

- részt vesz a dokumentáció kidolgozásában a 420 és 422 jogcím révén teljesülő 

közbeszerzések eljárásában; 

- elkészíti a Szolgálat hatáskörébe tartozó projektek és programok megvalósítására 

vonatkozó szerződések tervezetét és figyelemmel kíséri azok megvalósítását. 

A mezőgazdasági földekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/06, 65/08–más 

törv., 112/15 és 8017 száma) alapján a Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat ellátja az állami 

tulajdonú termőföldek bérbeadásával kapcsolatos szakmai teendőket, melyek a következőket öleli fel: 

- a Szabadka város területén található állami tulajdonú földek védelmére, rendezésére és 

használatára vonatkozó program tervezetének kidolgozása, amit a Bizottság 

javaslatára az önkormányzat illetékes szerve (a városi képviselő-testület) hoz meg; 

- az állami tulajdonú földek bérbeadásának előkészítésében és lebonyolításában való 

részvétel; 

- az állami tulajdonú földek bérbeadásáról és használatba adásáról szóló döntések 

tervezetének kidolgozása, melyeket a Bizottság javaslatára az önkormányzat illetékes 

szerve (a polgármester) hoz meg; 

- az állami tulajdonú földek bérbeadásáról és használatba adásáról szóló szerződések 

kidolgozása, melyeket a bérlő/használó és az illetékes minisztérium kötnek meg, a 

szükséges dokumentáció és a bérleti díj befizetését igazoló irat benyújtását követően; 

- a szerződések és kötelezettségek teljesítésének követése, a pénzügyekben illetékes 

http://www.subotica.rs/index/page/id/8262/lg/sr/pr/1
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szolgálattal együttműködésben; 

- az állami tulajdonú földek használatának ellenőrzése az illetékes mezőgazdasági 

felügyelővel együttműködve; 

- az állami tulajdonú földek birtoklási jogának átadása, melyek a Vagyon-

visszaszármaztatási Ügynökség határozatával vissza lettek származtatva az egykori 

tulajdonosoknak, illetve azok törvényes örököseinek; 

- a mezőgazdasági földterület átminősítése iránti kérelmek és az azzal kapcsolatos 

kötelező dokumentáció átvétele, nyilvántartásba vétele és ellenőrzése; 

- az átminősítési díj mértékéről szóló határozat kidolgozása, amit a titkárság titkára hoz 

meg. 
 

A mezőgazdasági földekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/06, 65/08–más 

törv., 112/15 és 80/17 száma) és a vetemények és ültetvények, mezőgazdasági földek, dűlőutak és 

csatornák mezei károk elleni védelméről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 38/15 

száma) alapján a Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat a következő teendőket látja el: 

- figyelemmel kíséri a vetemények és ültetvények, mezőgazdasági földek, dűlőutak és 

csatornák mezei károk elleni szervezett védekezést; 

- beszámolót kér a mezőőrök beosztásáról; 

- beszámolót kér a mezőőrök munkájáról és azt továbbítja a polgármesterhez; 

- nyilvántartást vezet a mezőőrök jegyzőkönyveiről; 

- elrendelheti dűlőút ismételt geodéziai felmérését vagy a megrongált út javítását, a 

rongálást elkövető költségére; 

- szabálysértési eljárást indítványoz a mezei károk okozói ellen, jegyzőkönyv alapján; 

- beszámol a polgármesternek a szabálysértési eljárások indítása iránti kérelmekről. 
 

A jégkár elleni védekezésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/15) alapján a 

Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat: 

- folyamatosan együttműködik az illetékes hatósággal; 

- támogatást biztosít a jégelhárító rendszer működéséhez Szabadka város területén; 

- támogatást biztosít az illetékes szervnek a jégelhárítást végző személyek 

alkalmazásában; 

- a törvénnyel és az illetékes minisztérium által előírt módszerrel elvégzi a mezőkárok 

előzetes felbecslését (a kár keletkezésétől számított 7 napon belül, a végleges döntés 

meghozatala a kár keletkezésétől számított 45 napon belül); 

- megvitatja a jégelhárító rendszer üzemképességéről és készenléti állapotáról szóló 

jelentéseket Szabadka város területére vonatkozóan.  

 

A vizekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 30/10, 93/12, 101/16 és 95/18 

száma) alapján a Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat: 

- vízjogi engedélyeket ad ki építésekhez, illetve épület felújításhoz, munkálatokhoz és 

tervek készítéséhez; 

- nyilvántartást vezet a vízjogi okiratokról és az adatokat továbbítja az illetékes 

minisztériumhoz; 

- megelőző és védőintézkedéseket foganatosít az erózió és az áradás káros hatásainak 

elhárítására. 

 

Az erdőkről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 30/10, 93/12 és 89/15 száma) 

alapján a Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat: 
- kidolgozza a költségvetési eszközök használatának programját az erdőkre 

vonatkozóan; 

- beszámol az eszközök felhasználásáról az illetékes minisztériumnak. 

 

Az állattenyésztésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 41/09, 93/12 és 14/16 

száma) alapján a Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat engedélyt ad ki a méhekre is mérgező 

szúnyogirtó szerek repülőből történő szórására, pollengyűjtés idején. 
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Az állatok jólétéről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 41/09 száma) alapján a 

Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat előkészíti az állatok jólétével kapcsolatos okiratok tervezetét, 

melyeket a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoznak meg. 

 

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a katasztrófakezelésről szóló törvény (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 87/18 száma) alapján a Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat részt vesz a 

védelmi és mentési feladatok végrehajtásában az önkormányzat területén, közvetlenül együttműködve 

az illetékes szolgálattal, más állami szervekkel, cégekkel és egyéb jogi személyekkel. 

 

A Szabadka város területén lévő mezőgazdasági földterületek védelmének, rendezésének és 

használatának éves programja és a Szabadka város folyó évi költségvetéséről szóló rendelet alapján, a 

dűlőutak rendezésével kapcsolatban a Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat a következőket látja el: 
- elkészíti a munkálatok tételes kimutatását a helyi közösségek által kijelölt prioritások 

szerint; 

- megindítja a közbeszerzési eljárásokat; 

- elvégzi a munkálatok belső ellenőrzését; 

- ellenőrzi a szerződések végrehajtását, az ideiglenes és végleges állapotot; 

- folyósítja az eszközöket a kivitelezőknek, a polgármester által hitelesített helyzetrajz 

alapján. 

 

A Szabadka város területén lévő mezőgazdasági földterületek védelmének, rendezésének és 

használatának éves programja, a tartományi költségvetésről szóló rendelet és a Szabadka város folyó 

évi költségvetéséről szóló rendelet alapján a Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat a következő 

teendőket látja el: 
- előkészíti a pályázati dokumentációt a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási 

és Erdészeti Titkárság által meghirdetett pályázatokra; 

- ellenőrzi az önkormányzat által a tartományi titkárságnak a szerződés aláírása után 

befizetett eszközöket; 

- miután a Vajdaság Vizei VKV kiválasztotta a kivitelezőt és megkötötték a szerződést, 

ellenőrzi a szerződések végrehajtását, az ideiglenes és végleges állapotot; 

- ellenőrzi a folyósítást és a tartománytól kapott céleszközök megvalósulását. 

 

Az állategészségügyi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 91/05, 30/10, 93/12 és 17/19-

más törv.) alapján a Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat a következő teendőket látja el: 
- fogadja és nyilvántartásba veszi az elhullásról szóló bejelentéseket és a tetemek 

elszállítsa iránti kérelmeket; 

- megbízásokat ad ki az állati tetemek és állati eredetű melléktermékek átvételére, 

szállítására és ártalmatlanítására, amivel a Köztisztasági és Parkosítási KKV van 

megbízva; 

- eszközök folyósítása a Köztisztasági és parkosítási KKV-nek, a beszámolók alapján. 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 83/14–más 

törv., 101/16-más törv. és 47/18 száma), a tűzvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 

111/09, 20/15, 87/18 és 87/18-más törv. száma) és a különleges tűzvédelmi intézkedésekről szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 27/84 száma) alapján a Mezőgazdasági és Földügyi 

Szolgálat a következő teendőket látja el: 

- kidolgozza az aratási és tűzvédelmi kar alakításáról szóló határozatot; 

- megszervezi és követi a kar tűzvédelmi tevékenységét a tűzoltó szövetséggel 

koordinálva. 

 

A Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelettel definiált hatáskörök és 

kötelezettségek keretében a Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat a következő teendőket látja el: 

- támogatást és tájékoztatást nyújt az érdekelt magánszemélyeknek, földműveseknek, 

mezőgazdasági szervezeteknek, földműves egyesületeknek és vállalkozóknak a 
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beruházások terén, a Szabadka város területén lévő mezőgazdasági földterületek 

védelmének, rendezésének és használatának éves programjával összhangban; 

- kidolgozza a pályázatok tervezetét a költségvetési eszközök kiosztására a 

mezőgazdasági földterületek védelmének, rendezésének és használatának éves 

programjával összhangban; 

- elkészíti a pályázati anyagokat és figyelemmel kíséri a pályázatok megvalósulását. 

 

Az adatok hozzáférhetősége 
 

A titkárságon belül intézett közigazgatási ügyek az általános közigazgatási eljárásról szóló 

törvénynek (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/16 és 95/18-hiteles tolmácsolás) a közigazgatáson 

kívüli ügyek pedig a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvénynek (az 

SZK Hivatalos Közlönyének 120/04, 54/07, 104/09, 36/10, 105/21 száma) megfelelően érhetők el. 
 

 

IX. Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság 
 

Hatáskörök, kötelezettségek és jogosultságok leírása 

 

A Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárság a Kommunálisügyi Szolgálat és az 

Energia és Közlekedési Szolgálat keretében a következő tevékenységeket végzi: 

- a közvállalatokkal és közművállalatokkal kapcsolatos teendők – és egyéb kommunális 

tevékenységek, 

- energiaellátással kapcsolatos teendők  

- vállalkozással kapcsolatos munkafeladatok és 

- közlekedéssel kapcsolatos teendők. 

 

Közvállalatokkal és közművállalatokkal kapcsolatos teendők – és egyéb kommunális 

tevékenységek 
 

a közvállalatokkal és közművállalatokkal kapcsolatos teendők – és egyéb kommunális 

tevékenységek: 

 A város területén működő közvállalatok és közművállalatok 

munkájának követése és elemzése  

 okiratjavaslatok és tervezetek elkészítése a közvállalatokról szóló 

törvénnyel és a kommunális tevékenységekről szóló törvénnyel 

összhangban,  

 a közvállalatok és közművállalatok működési terveinek 

elkészítése, 

 az okiratok elkészítése és a kommunális tevékenységekkel 

kapcsolatos teendők megvalósulásának követése az állathigiénia, 

a közterületek tisztán tartása és a zöldterületek fenntartása terén, 

 pénzügyi tervek elkészítése a közvállalatokhoz és 

közművállalatokhoz kapcsoló, a szolgálat keretében vezetett 

jogcímcsoportokhoz, és azok megvalósításának nyomon 

követése,  

 szerződés-tervezetek készítése a pénzügyi tervek szerint és azok 

megvalósításának követése, 

 a Pénzügyi Titkárság illetékes szolgálatával együttműködve, 

minden olyan munka elvégzése, mely a közadósságról szóló 

törvényből eredő kötelezettségekhez kapcsolódik, amikor a 

közadósság tárgya a kommunális területhez kapcsolódik 

 jelentések, elemzések és tájékoztatók készítése a közvállalatok és 

a közművállalatok munkájával kapcsolatban a város szervek és 
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más illetékes szervek szükségleteire 

- havonta egyszer beszámoló küldése az illetékes minisztériumoknak a termékek, 

szolgáltatások és keresetek áralakulásáról a vállalatokban, legkésőbb a hónap 

végén az előző hóra vonatkozóan: 

- beszámoló a bérkülönbségek befizetéséről a közbevételi számlára, havonta, 

- a működési tervben tervezett és a megvalósított tevékenységek 

összehangoltságáról szóló információ, ill. a negyedévi beszámolók adatlapjai, 

- szakmai és adminisztrációs teendők a kóbor állatok harapása miatti kártérítések 

megalapozását vizsgáló bizottság részére, 

- közigazgatási eljárás lefolytatása a közterületen történő faültetés, parkosítás, 

kertlétesítés, illetve csemeték ültetésének engedélyezésével kapcsolatban a 

közterületek fenntartását szabályozó rendelettel összhangban, fák metszésének vagy 

kivágásának engedélyezése,  

- a közterületi növényzet védelmével és megőrzésével kapcsolatos feltételek kiadása 

közműlétesítmény, lakó, üzleti vagy egyéb célú épület építéséhez, 

- az exhumálás engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási eljárás lefolytatása. 
 

Vállalkozással kapcsolatos munkafeladatok 

 

A vállalkozásokkal kapcsolatos munkafeladatok a következők: 

    - az üzletek nyilvántartásába 2005.12.30-áig bejegyzett üzlet vezetésről szóló bizonylat kiadása 
 

Az energiagazdálkodással kapcsolatos tevékenységek 
 

Energetikai engedélyek kiadása 

Az energetikai engedély megszerzése a kérelemmel kezdődik, melyet az arra előírt 

formanyomtatványon kell beadni a városi ügyfélszolgálatban. Az energetikai engedély igénylése 

mellett, az energetikai létesítmény fajtájától és rendeltetésétől függően a kérelmezőnek át kell adnia 

a városrendezési feltételekről szóló okiratot (vagy a városrendezési terv kivonatát), az illetékes 

szerv okiratát a földterület rendeltetéséről az energetikai létesítmény építéséről szóló tanulmányt, a 

bank megfelelő nyilatkozatát és a szolgáltató véleményét az új  energetikai létesítmény  rendszerre 

csatlakoztatásának feltételeiről és lehetőségeiről, az Energetikai engedélyekről szóló szabályzattal 

összhangban. 

 Az energiatörvény, az általános közigazgatási eljárásról szóló, Szabadka város 

alapszabálya és a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet alapján meghozza a 

határozatot a energetikai létesítmény energiatanúsítványáról, melyben feltűnteti az engedély két 

éves érvényességi idejét. A kérelmezőnek lehetősége van az engedély érvényességének 

meghosszabbítására az engedélyben feltűntetett feltételek és utasítások szerint. A kiadott és 

visszavont engedélyekről nyilvántartást kell vezetni (2007-től 10 energiatanúsítvány lett kiadva 

1MW  nagyobb ipartelepeknek). 
 

Energetikai tevékenységek végzésére vonatkozó engedély kiadása 

Az engedélyt az energiaszolgáltató kérelmezése alapján adják ki hőenergia termelésére, 

forgalmazására és hőenergiával való ellátás tevékenységekre, az önkormányzati egység szervének 

határozatával (az illetékes minisztérium által megbízott munkák). Az engedélyek kiadásának és 

bevonásának és bejegyzésének pontos feltételei a szakállományra vonatkozó feltételekről, valamint 

az energetikai tevékenységekre vonatkozó engedélyek kiadásának és visszavonásának módjáról 

szóló szabályzatban vannak meghatározva. Eddig 10 engedély (licenc) lett kiadva, melyek 10 évig 

érvényesek. Az engedély érvényességi idejét meg lehet hosszabbítani a kérelmező kérésére (az 

engedély érvényességi idejének meghosszabbítása iránti kérelmet az illetékes szervnek kell 

benyújtani, legkésőbb 30 nappal az engedély határidejének lejárta előtt). Az energetikai 

tevékenységekre kiadott és visszavont engedélyekről nyilvántartást kell vezetni. Az engedély iránti 

kérelmet a P-2-es formanyomtatványon kell beadni a városi ügyfélszolgálaton keresztül az illetékes 

szervnek – az Energia és Közlekedési Szolgálatnak. A kérelemhez bizonyítékot kell mellékelni 

arról, hogy teljesítik a szakállományra vonatkozó feltételeket és más, törvénnyel előírt feltételeket. 

Az engedély kiadásának a törvény és az említett szabályzat által meghatározott feltételeit teljesíteni 
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kell az engedély érvényességének teljes időtartama alatt. A feltételek teljesítéséről az engedély 

birtokosa értesíti az illetékes szervet a törvénnyel összhangban. 
 

A stratégiák, programok és tervek kidolgozása, elemzések, információk és beszámolók 

továbbítása az illetékes minisztériumhoz, az energiatörvénnyel és a hatékony energiafogyasztásról 

szóló törvénnyel összhangban. 
 

Közlekedéssel kapcsolatos munkafeladatok 
 

- a községi rangú utakon és a települések utcáin folyó közlekedés műszaki 

szabályozásáról szóló határozat kiadása, 

- okirattervezetek és javaslatok készítése az utakról szóló törvénnyel, a közúti 

szállításról szóló törvénnyel és a közlekedésbiztonsági törvénnyel összhangban, 

- határozatok kiadása taxi szolgáltatás végzésére, 

- taxi engedélyek kiadása, 

- taxi vezetők és járművek nyilvántartása, 

- a titkárság hatáskörébe tartozó teendők ellátása a tömegközlekedési rendelet 

alapján, 

- a Közlekedésbiztonsági Alap eszközeinek megtervezése és megvalósítása,  

- a Közlekedésbiztonsági Tanáccsal kapcsolatos szakmai és adminisztrációs 

teendők. 

 

Információk a titkárság munkájáról 

A titkárság munkája során, illetve annak működésével kapcsolatban az alábbi információk 

keletkeznek: 

- a közvállalatok és közművállalatok alapításáról szóló rendeletek tervezete, 

- a közvállalatok és közművállalatok alapszabályának jóváhagyására vonatkozó 

határozatok tervezete, 

- a közvállalatok és közművállalatok igazgatóinak, a felügyelőbizottságok   elnökének 

és tagjainak kinevezéséről és felmentéséről szóló határozatok tervezete, 

- a közvállalatok és közművállalatok, valamint az önkormányzati alapítású gazdasági 

társaságok működési tervének jóváhagyásáról szóló határozatok tervezete 

- a kommunális szolgáltatások és termékek árának jóváhagyására vonatkozó 

határozatok tervezete, 

- a közvállalatok és közművállalatok tőkenövelésének jóváhagyására vonatkozó 

határozatok tervezete, 

- a közvállalatok és közművállalatok nyereségelosztásának jóváhagyásáról szóló 

határozatok tervezete, 

- a közvállalatok gazdálkodása elemzésének elfogadásáról szóló határozatok 

tervezetem, a gazdálkodásban észlelt hiányosságok orvoslására foganatosított 

intézkedésekkel az előző év 1.1. – 12.31. időszakra, 

- a tervezett és megvalósított aktivitások közötti összehangoltságról szóló beszámolók 

elfogadására vonatkozó határozatok tervezete a folyó év január-március, január-

június, január-szeptember és az előző év január-december időszakra, 

- a közvállalatok és közművállalatok előző évi működési tervei megvalósulási fokáról 

szóló beszámolók jóváhagyására vonatkozó határozatok tervezete, 

- havi beszámolók a különbségek befizetéséről a közvállalatok közbevételeinek 

befizetésére szolgáló számlára, 

- azoknak az általános okiratoknak a tervezete, melyek szabályozzák a kommunális 

tevékenységek folytatását, a kommunális tevékenységekről szóló törvénnyel 

összhangban, 

- azoknak az általános okiratoknak a tervezete, melyek szabályozzák a titkárság 

hatáskörébe tartozó egyéb kérdéseket, 

- a titkárság hatáskörébe tartozó kérdésekben megkötött különböző szerződések 

tervezete, 
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- a közterületen történő faültetés, parkosítás, kertlétesítés, illetve csemeték ültetésének 

engedélyezésével és a fák metszésének vagy kivágásának engedélyezésével 

kapcsolatos határozatok,  

- a közterületi növényzet védelmével és megőrzésével kapcsolatos feltételek kiadása 

közműlétesítmény, lakó, üzleti vagy egyéb célú épület építéséhez, 

- az exhumálás engedélyezésével kapcsolatos határozatok 

- az energetikai létesítmény energetikai jóváhagyásáról szóló határozatok, 

- a kiadott energetikai jóváhagyásokról vezetett nyilvántartás, 

- az energetikai tevékenységek végzésére vonatkozó jogosítvány, 

- az energetikai tevékenységek végzésére vonatkozó jogosítványok kiadásáról szóló 

nyilvántartás, 

- az energetika körébe tartozó elemzések, információk és beszámolók, 

- a taxi szolgáltatáshoz kiadott határozatok, 

- taxi engedélyek, 

- a taxi vezetők és taxi járművek nyilvántartása, 

- a közlekedés műszaki szabályozásáról szóló határozatok a községi utakra és utcákra 

vonatkozóan, 

- a vállalkozások nyilvántartásába 2005.12.30-áig bejegyzett vállalkozások vezetéséről 

szóló igazolások. 

 

Az adatokhoz való hozzáférés  

A titkárságon belül intézett közigazgatási ügyek az általános közigazgatási eljárásról szóló 

törvénynek, a közigazgatáson kívüli ügyek pedig a közérdekű információkhoz való szabad 

hozzáférésről szóló törvénynek megfelelően érhetők el. 

 

X. A Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság 

 

A Felügyeleti és Ellenőrző Titkárságon belüli szervezeti egységek – szolgálatok a következő 

feladatokat látják el: 

1) A Felügyeleti és Ellenőrző Szolgálat az alábbi teendőket látja el: 

- az építési felügyelet ellenőrzési feladatai az épületek építése és felújítása felett, melyekre az 

önkormányzat ad ki engedélyt, 

- felügyeleti ellenőrzés a kommunális ügyek terén, 

- felügyeleti ellenőrzés a közlekedés és utak terén, 

- a menetrend szerinti tömegközlekedési járatok üzemelésének felügyelete, 

- felügyeleti ellenőrzés a környezetvédelem terén,  

- a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott, a szolgálat 

hatáskörébe tartozó szakmai és egyéb teendők és 

- a szolgálat hatáskörébe tartozó szakmai, adminisztrációs, műszaki és egyéb teendők, a titkár, a 

polgármester és a városi tanács megbízásából. 

2) A Kommunális Rendőrség a következő teendőket látja el: 

- kommunális és más, a kommunális tevékenység szempontjából fontos rend fenntartása, 

- a kommunális és az önkormányzat hatáskörébe tartozó egyéb területeket szabályozó törvények 

és előírások alkalmazásának ellenőrzése, 

- felügyelet a menetrend szerinti városi, elővárosi és egyéb helyi közlekedés terén, a törvénnyel 

és az önkormányzati előírásokkal összhangban, 

- a környezet, a kulturális javak, a helyi utak, utcák és önkormányzati jelentőségű középületek 

és építmények védelme, 

- a város zavartalan működését és az önkormányzati javak megőrzését biztosító előírások 

végrehajtásának támogatása és az önkormányzat hatáskörébe tartozó egyéb feladatok, és 

- a Kommunális Rendőrség hatáskörébe tartozó szakmai, adminisztrációs, műszaki és egyéb 

teendők, a hivatalvezető, a polgármester és a városi tanács megbízásából. 

 
1) Felügyeleti és Ellenőrző Szolgálat 
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A hatáskör, a kötelezettségek és jogosultságok keretében történő eljárás leírása 

 

A Felügyeleti és Ellenőrző Szolgálat az alábbi elsődleges és átruházott tevékenységeket végzi: 

Elsődleges tevékenységek a következők: 

- a kommunális felügyelőség tevékenységei, 

- az utakat, illetve a közlekedést ellenőrző felügyelőség tevékenységei. 

Átruházott tevékenységek: 

- az építészeti felügyelőségi tevékenységek, 

- a környezetvédelmi felügyelőségi tevékenységek 

 

A szabályosan elküldött bejelentéseket a törvényes határidőn belül kell megoldani. Az ügyben 

érintett feleknek lehetősége van betekinteni az ügybe és az eljárás folyamatába.  

Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 18/16) alapján 

az ügyfelek az eljárások során határozatot kapnak, az érdeklődők pedig betekinthetnek az ügybe.  

Az elküldött fellebbezéseket a következő módon oldják meg az üggyel kapcsolatos 

jogosultságoktól függetlenül: 

- az elsődleges tevékenységeknél a panaszt a Szabadkai Városi Tanács oldja meg; 

- az átruházott tevékenységeknél a határozatra vonatkozó fellebbezés ezen a szolgálaton 

keresztül a tartományi vagy a köztársasági illetékes szervhez kerül. 

 

Eredeti teendők  

 

A kommunális felügyelőség tevékenységei 

 

A kommunális felügyelőségi tevékenységek beosztása a helyszínre való kiszállás elsőbbségi 

sorrendje szerint  

A kommunális tevékenységek közérdekűek, melyeket olyan módon kell végezni, amivel 

biztosítva lesz a kommunális termékek fogyasztói és a kommunális szolgáltatásokat igénybe vevők 

szükségleteinek kielégítése egy meghatározott területen, melyek a polgárok és más alanyok feltétlen 

élet- és munkafeltételei a Város területén. 

A kommunális felügyelőség tevékenységének beosztását a szolgálatvezető végzi, a fogyasztói 

igények kielégítése céljából, elsőbbségi sorrend szerint, figyelembe véve közérdeket és a kommunális 

felügyelőség tevékenységeit és feladatait, a kommunális tevékenységekről szóló törvénnyel 

összhangban – a törvény és a városi rendeletek alkalmazásának ellenőrzésével, melyek a törvényekkel 

és Szabadka város alapszabályával összhangban lettek meghozva. 

 

Jegyzőkönyv készítése az elvégzett helyszínelésről  

A közterületi felügyelő a terepen a közvetlen megfigyelés céljából valamilyen tény 

megállapítása vagy fontos körülmény megvilágítása érdekében végez helyszínelést, mely alkalommal 

jegyzőkönyvet készít az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 63. szakasza alapján, amely 

előírja: a jegyzőkönyv tartalmát, rendezettségét, aláírását, mely elemek által a jegyzőkönyv bizonyító 

erejű közokirattá válik. 

 

A közterületi felügyelőhatározatainak kidolgozása  

Az eljárás során megállapított határozott tények alapján a közterületi felügyelőhatározatot hoz 

a közigazgatási, közterületi felügyelő az eljárás tárgyát képező közigazgatási ügyben. 

A határozatok kiadására való jogosultságot a közterületi felügyelő a Szabadka Város 

Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet 24. szakaszában és a kommunális felügyelőségről szóló 

rendelet 4. szakaszába foglaltak alapján kapta. 

 

A kommunális felügyelői határozatok végrehajtásának ellenőrzése 

Miután a határozat végre lett hajtva, a helyszínen ellenőrzik a határozat végrehajtását, 

jegyzőkönyv készül az ellenőrző helyszínelésről és záró határozatot hoznak. 

Ha az ügyfél az elrendelt intézkedések szerint járt el, a közterületi felügyelőzáró határozatot 
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hoz az eljárás felfüggesztéséről. 

 

A határozat végrehajtása 

Ha az ügyfél nem az elrendelt utasításnak megfelelően járt el, megkezdi a határozat 

végrehajtását. A közterületi felügyelő meghatározza a cselekmény végrehajtását az illető fél 

költségére, más személyen keresztül, a határozat végrehajtásának engedélyezéséről szóló záró 

határozatban megjelölt helyen. 

A közterületi felügyelőhivatali kötelességből vagy a végrehajtást indítványozó javaslat alapján 

hozza meg a végrehajtás engedélyezéséről szóló záró határozatot. 

 

Az utakat és a helyi közlekedést ellenőrző felügyelőség tevékenysége 

A községi és besorolatlan utak ellenőrzése 

A községi vagy nem kategorizált utak vagy a kiegészítő közlekedési jelzések valamilyen 

hiányosságára vonatkozó írásbeli vagy szóbeli bejelentés átvétele után a közlekedési közterületi 

felügyelő kiszáll a helyszínre és a látottakról jegyzőkönyvet készít. 

A jegyzőkönyv elkészítését követően a problémakörtől függően a felügyelő határozatot hoz 

annak érdekében, hogy a meghatározott hiányosságokat (sérült úttest, közlekedési jel hiánya, 

olvashatatlan horizontális jelzés és hasonlók) elhárítsa az arra meghatalmazott vállalaton keresztül. 

A határozatban elrendelt intézkedések alapján a felügyelő ellenőrző vizsgálatot végez, illetve 

ellenőrzi, hogy a határozatnak megfelelően jártak-e el, és ha a hiányosságot elhárították, záró 

határozatot kell hozni az eljárás felfüggesztéséről. 

Kérelem alapján határozatot hoz a meghatározott utcák és utak lezárásáról, a kommunális 

közvállalatok vagy más vállalatok által végzendő munkálatok zavartalan elvégzése céljából. 

A felügyelő az eljárás során az általános közigazgatási eljárásról szóló törvényt alkalmazza, 

továbbá a közlekedésbiztonságról szóló törvényt, a helyi és besorolatlan utakról szóló rendeletet, a 

kommunális rendről szóló rendeletet és szükség szerint más előírásokat. 

 

A városi és városközi személyszállítás ellenőrzése 

A felügyelő az ellenőrzést a Szabadka Város területén történő közúti személyszállításról szóló 

rendelet alapján (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 19/18 száma) végzi. 

Az ellenőrzés tárgyát képezi, hogy a Suboticatrans KV, mint meghatalmazott személyszállító 

a Város területén az előírásoknak megfelelően végzi-e a szállítást a városi és városközi járatokon. 

Különösen ellenőrzi, hogy a Suboticatrans KV tiszteletben tartja-e a városi és városközi 

járatokra vonatkozó menetrendet, melyet az illetékes városi szerv hitelesített. 

Ha az ellenőrzés közben a közlekedési felügyelő szabálytalanságot állapít meg, jegyzőkönyvet 

készít és megfelelő intézkedéseket foganatosít attól függően milyen szabálytalanságról van szó.  

Az alábbi intézkedéseket kell tennie: 

- határozatot ad ki a személyszállító vállalatnak, hogy javítsa ki a hiányosságokat, a 

hiányosságok kijavításának határideje nem lehet 30 napnál hosszabb; ha a szállító a felügyelő 

határozata alapján cselekszik, záró határozattal megszünteti a közigazgatási eljárást; 

- amennyiben a személyszállító vállalat nem a felügyelő határozata alapján jár el, felügyelő 

szabálysértési eljárást indít a felelős személy vagy jogi személy ellen; 

- a felügyelő kizárhatja a forgalomból azt a járművet, amellyel elkövették a szabálysértést, hogy 

meghatározza a helyet a jármű parkolására, és hogy 48 órára elvegye a közlekedési engedélyt 

és a regisztrációs táblákat, viszont ugyanazon személyszállító vállalat járművének a 

közlekedésből való újbóli kivonása esetén öt napra; 

- a felügyelő a szabálytalanság fajtájától függően feljelentést tehet gazdasági vétségért eljárás 

indítására, vagy szabálysértési eljárás indítására a személyszállító vállalat vagy felelős 

személy ellen. 

 

A taxi szolgáltatás ellenőrzése 

A taxi szolgáltatás ellenőrzése a taxi szolgáltatásról szóló rendeletbe (Szabadka Város 

Hivatalos Lapjának 8/19 és 18/19 száma) foglaltak szerint történik. Az ellenőrzés során a felügyelő 

megállapítja, hogy a taxi szolgáltató betartja-e a fent említett rendeletbe foglalt előírásokat. Ellenőrzés 

folyik az utakon is, a közlekedési rendőrséggel együttműködve, amikor a taxi szolgáltatói jármű az 
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utasok szállítását végzi. A felügyelő helyszínelést, illetve ellenőrzést végez a polgárok, illetve a taxi 

szolgáltatást igénybe vevők bejelentése alapján. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valamely 

taxisofőr nem tartja tiszteletben a szabályokat, a felügyelő alábbiak szerinti intézkedéseket foganatosít: 

- határozatot ad ki a hiányosságok meghatározott időn belüli korrigálására, mely határidő nem 

lehet hosszabb 30 napnál; a hiányosságok korrigálása után a felügyelő záró határozattal 

megállapítja, hogy minden hibát elhárítottak, és megszünteti a közigazgatási eljárást; 

- a felügyelő kizárhatja a forgalomból azt a járművet, amellyel elkövették a szabálysértést, hogy 

meghatározza a helyet a jármű parkolására, és hogy 48 órára elvegye a közlekedési engedélyt 

és a regisztrációs táblákat, viszont ugyanazon szolgáltató járművének a közlekedésből való 

újbóli kivonása esetén öt napra;  

- a felügyelő kérelmezi a szabálysértési eljárás elindítását; 

- Határozatot ad ki arról, hogy a jármű és a beépített felszerelés eleget tesz a taxi szolgáltatás 

végzéséhez szükséges feltételeknek. 

 

Igazolás kiadása taxi járművek regisztrálásához 
Mielőtt igazolást ad ki arról, hogy a jármű megfelel a taxi szolgáltatás nyújtásához előírt 

feltételeknek, a felügyelő megvizsgálja a járművet és arról jegyzőkönyvet készít. Amennyiben a jármű 

eleget tesz a taxi szolgáltatásról szóló rendeletben (Szabadka Város Hivatalos Lapja 8/19, 9/20), a 

felügyelő határozatot ad ki a taxi szolgáltatás végzéséhez előírt feltételek teljesítéséről. 
 

A menetrenden kívüli személyszállítás ellenőrzése 

A menetrenden kívüli személy- és áruszállítás ellenőrzését tulajdonképpen átruházott 

tevékenységekként végzik, a közúti személyszállításról szóló törvény 155. szakasza alapján (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 68/15, 41/18, 44/18-más törv., 83/18, 31/19, 9/20 száma). 

A felügyelő ellenőrzi a személy- és áruszállítást, és megfelelő intézkedéseket tesz ugyanolyan 

módszerrel, mint a városi, városközi személyszállítás és taxi szolgáltatás esetében. Az illegális 

szállítók esetében a közúti személyszállításról szóló törvénnyel összhangban (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 68/15, 41/18, 44/18-más törv., 83/18, 31/19, 9/20 száma) intézkedik. 
 

Saját szükségletekre történő szállítás ellenőrzése 

A saját szükségletekre történő szállítás ellenőrzését átruházott tevékenységekként végzik a 

közúti személyszállításról szóló törvény 155. szakasza alapján (az SZK Hiv. Közlönyének 68/15).  

A helyi közúti szállításra vonatkozó törvényes rendelkezések és előírások alkalmazásának 

ellenőrzése közben a közigazgatási hivatal felügyelője a törvény 155. és 156.  szakasza szerinti 

kötelezettségekkel és jogosultságokkal rendelkezik. 

 

Átruházott tevékenységek 

 

Az építési felügyelőség teendői 

 

A jogszerűtlen építkezésre vonatkozó bejelentések nyilvántartása és osztályozása a kiszállási 

prioritások szerint   

Az építési felügyelőség tevékenységei a tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 72/09, 81/09-jav., 64/10-AB, 24/11, 121/12, 42/13-AB, 50/13-AB, 98/13-AB, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-más törv., 9/20, 51/21) és a munkálatok kivitelezésének 

minőségére vonatkozó szabályzati előírások alkalmazásának ellenőrzésében alkalmazásában nyilvánul 

meg. 

 

A jogszerűtlen építkezésről szóló jegyzőkönyv elkészítése 

Az építési felügyelő a felügyelői ellenőrzés során az alábbiakat ellenőrzi: 

- hogy a vállalat, illetve más jogi személy vagy üzlet, amely építkezik, illetve a személy, aki a 

szakmai ellenőrzést végzi, továbbá azok a személyek, akik az építmény tervezésében vagy 

építésében bizonyos munkákat végeznek, eleget tesznek-e az előírt feltételeknek; 

- hogy az épülendő épülethez vagy a munkálatok kivitelezéséhez rendelkeznek-e építési 

jóváhagyással; 
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- hogy az épület építésének megkezdése, illetve a munkálatok kivitelezése az előírásoknak 

megfelelően be van-e jelentve; 

- hogy az építési hely az előírásoknak megfelelően meg van-e jelölve; 

- hogy az épületet építési jóváhagyás és a főterv alapján építik-e; 

- hogy az elvégzett munkálatok, illetve az anyag, a felszerelés és a beépített szerelvények 

megfelelnek-e az előírt standardoknak, műszaki normatíváknak, és minőségi normáknak; 

- hogy a kivitelező megtette-e a megfelelő óvintézkedéseket az építmény, a szomszédos 

létesítmények, a környezet biztonsága és a környezetvédelem érdekében; 

- hogy az épületen, melyen dolgoznak, vagy amely felépült vannak-e olyan hiányosságok, 

melyek veszélyeztetik annak, vagy környezetének használatát; 

- hogy a munkálatok kivitelezője vezet-e építési naplót, és az előírt módon biztosít-e ellenőrzési 

könyvet; 

- hogy az építkezés és az építmény használata közben gondoskodnak az előírt ellenőrzésről és 

karbantartásról; 

- a használatban levő épületre adtak-e ki használati engedélyt; 

- hogy a használati engedély az előírt módon lett kiadva; 

- hogy végez-e más, törvénnyel vagy törvény alapján meghozott előírással előírt munkákat; 

- ellenőrzi a lakóépületek karbantartásáról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazását; 

Az építési felügyelő jogosult arra, hogy ellenőrizze az építményeket, és hogy intézkedéseket 

tegyen, amennyiben megállapítja, hogy az építmény használatával veszélybe kerül az emberek élete és 

egészsége, a környezet biztonsága és ha a nem rendeltetésszerű használattal befolyásolja az épület 

stabilitását és biztonságát. E jogosultságok alapján a felügyelő jegyzőkönyvet állít össze a helyszínen. 

 

Az építési felügyelőség okiratainak kidolgozása 

Az építési felügyelő jogosultságai alapján: 

- lebontásról szóló határozatot hoz a következő esetekben: 

- amikor az építmény építési jóváhagyás és a munkálatok megkezdésének bejelentése 

nélkül épül vagy épült fel; 

- ha az építkezést folytatják a munkálatok felfüggesztésére vonatkozó határozat 

meghozatala után is; 

- ha eltérnek a tervdokumentáció jóváhagyásától, és a beruházó a kijelölt határidőn 

belül nem szerez új építési engedélyt, illetve a meglévő főtervet nem módosítja; 

- határozatot hoz a munkálatok felfüggesztéséről: 

- amennyiben az építkezés folyamán nem tesznek biztonsági intézkedéseket az 

építményre, a közlekedésre, a környezetre és a környezetvédelemre vonatkozóan, 

intézkedések elrendelésével az észrevételezett hiányosságok kiküszöbölése érdekében; 

- amennyiben az elvégzett munkálatok, a beépített anyagok, a felszerelés és a 

szerelvények nem felelnek meg a törvénynek és az előírt standardoknak, a műszaki és 

minőségi normáknak, mindaddig, amíg nem a hiányosságokat ki nem küszöbölik; 

- amennyiben az építési hely nincs az előírásnak megfelelően megjelölve; 

- ha nem szereztek írásos igazolást arról, hogy az alapok kiépítése a jóváhagyott 

főtervvel össze lett hangolva; 

- határozattal megtiltja a munkálatok folytatását:  

- ha az a vállalat vagy személy, akit az építmény építésének szakmai ellenőrzésével 

megbíztak, nem felel meg az előírt feltételeknek; 

- határozatot hoz az épület használatának betiltásáról: 

- amennyiben a megépült vagy építés alatt álló építményben olyan hiányosságok 

vannak, melyek közvetlenül veszélyeztetik az építmény és környezete biztonságát, 

illetve az emberek életét és egészségét; 

- ha az építési engedéllyel rendelkező építményt használati engedély nélkül használják; 

- ha az építmény használata közben emberek élete és egészsége, ill. a környezet 

biztonsága kerül veszélybe. 

- határozatot hoz a megfigyelt szabálytalanságok eltávolításáról: 

- ha az építkezés során, illetve az építmény használata közben nem végzik az előírt 

felügyeletet és karbantartást; 
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- bizonyos karbantartási munkálatokra ad utasítást, melyekkel megakadályozható az emberek 

életének és egészségének, valamint és a környezet biztonságának veszélyeztetése. 

 

Az építési felügyelőség által kiadott okiratok végrehajtásának ellenőrzése  

Az építési felügyelőség által kiadott okiratok végrehajtását a tervezésről és építésről szóló 

törvény, az építési felügyelő határozata (bontási határozat, a munkálatok felfüggesztésére, a 

munkálatok folytatásának megtiltására és a szabálytalanságok kijavítására vonatkozó határozat) és a 

másodfokú szervek határozatai alapján ellenőrzik. Záróhatározatot kell kiadni a végrehajtás 

engedélyezéséről, kérelmet a községi ügyészéghez és a bírósághoz, és szolgálati jegyzetet készíteni 

arról, hogy az ügyfél a felügyelőség határozata alapján járt el. 

 

A bontásról és a hiányosságok megszüntetéséről szóló határozat végrehajtása  

Ha a beruházó nem a határozat szerint jár el, a határozat harmadik személy ill. a munkálatok 

elvégzésére jogosult vállalat által kerül végrehajtásra, a végrehajtást elszenvedő fél költségére. 

Az építési felügyelő is eljárást indíthat a tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 72/09, 81/09-helyesb., 64/10-AB rendelet, 24/11, 121/12, 42/13-AB, 50/13-

AB, 98/13-AB, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-más törv., 9/20, 52/21) büntető rendelkezéseinek 

végrehajtása céljából. 

 

A Környezetvédelmi felügyelőség tevékenységei 

 

Prioritások szerinti munkaelosztás 

A szolgálatba érkező ügyeket elsőbbségi sorrend szerint oldják meg, az ügyek prioritását 

pedig a szolgálatvezető becsüli fel szem előtt tartva környezetvédelmet és az alapelvekről szóló 

általános közigazgatási eljárásról szóló törvény rendelkezéseit. 

 

Jegyzőkönyv készítése a helyszínelésről 

Az ügy felvételét követően a környezetvédelmi felügyelő helyszíni szemlét tart, és arról 

jegyzőkönyvet készít az általános közigazgatási eljárásról szóló törvénnyel összhangban. 

 

A környezetvédelemre vonatkozó határozat meghozatala 

A környezetvédelemről szóló törvény 110. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/04, 

36/09, 36/09-más törv., 72/09-más törv., 43/11-AB, 14/16, 76/18 és 95/18-más törv. száma), és a 

felügyelő előírt jogai és kötelezettségei alapján meg kell hozni a határozatot a kötelező elemekkel 

együtt az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 140-143. szakaszaival összhangban. 

 

A környezetvédelemre vonatkozó határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése 

Miután a határozat végrehajthatóvá vált, a helyszínen ellenőrizni kell a határozat 

végrehajtását, amiről jegyzőkönyv készül a helyszínen, miután meghozzák az eljárás megszüntetéséről 

szóló közigazgatási okiratot, vagy kérelmezni kell szabálysértési eljárás indítását az ügyiratok alapján, 

amennyiben az ügyfél nem az utasítás szerinti intézkedések szerint járt el. 

 

2. Kommunális Rendőrség 

 

A hatáskör, a kötelezettségek és jogosultságok keretében történő eljárás leírása 

 

A kommunális rendőrség teendői a kommunális rendőrségről szóló törvény 10. szakasza (az 

SZK Hivatalos Közlönyének 49/19 száma) értelmében: 

1) a kommunális és a kommunális tevékenység szempontjából jelentőséggel bíró és törvénnyel 

szabályozott egyéb rend fenntartása az alábbi területeken: 

- vízellátás; 

- szennyvíz és csapadékvizek elvezetése; 

- köztisztaság; 

- föld és egyéb szemcsés anyag szállítása és lerakása; 

- települési és egyéb hulladék szállítása és lerakása; 
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- utcák, községi és besorolatlan utak; 

- közlekedési táblák és jelek; 

- parkolás; 

- városi és elővárosi közösségi közlekedés; 

- taxi szállítás; 

- üzleti célú ideiglenes építmények létesítése; 

- környezeti zaj elleni védelem; 

- nyitvatartási idő ellenőrzése; 

- közműlétesítmények, piacok, temetők, parkok, zöldterületek és közterületek, közvilágítás, lakó 

és egyéb célú épületek fenntartása, a törvénnyel összhangban; 

2) a kommunális és az önkormányzat hatáskörébe tartozó egyéb tevékenységekre vonatkozó 

törvények és jogszabályok alkalmazásának ellenőrzése; 

3) felügyelet gyakorlása a városi és elővárosi közösségi közlekedés és más helyi közlekedés terén 

a törvénnyel és az önkormányzat előírásaival összhangban; 

4) a környezet, a kulturális javak, a helyi utak, utcák és az önkormányzat számára fontos egyéb 

középületek védelme; 

5) a városban folyó zavartalan életet, a városi javak megőrzését és a város hatáskörébe tartozó 

egyéb feladatok végrehajtását biztosító előírások végrehajtásának támogatása; 

6) az állami szimbólumokat szabályozó törvény alkalmazásának ellenőrzése, kivéve az állami 

szervek, a város és a közhatalmi szervek tekintetében;  

7) egyéb feladatok, a törvénnyel összhangban. 

A kommunális rendőrség feladatait a kommunális rendőrök szervezett jelenlétével látja el a 

rend fenntartásának helyén, más megelőző intézkedések foganatosításával és a kommunális rendőrség 

törvénnyel előírt jogosultságainak alkalmazásával. 

Munkájuk végzése során a kommunális rendőrök a legkevésbé káros következmények elvét 

követik, csak akkor alkalmaznak kényszerítő eszközöket, ha feltétlenül szükséges és csak olyan 

mértékben, amennyire az a feladat elvégzéséhez szükséges indokolatlan káros következmények nélkül, 

a törvénnyel összhangban. 

A kommunális rendőrség vezetője kötelező utasításokat ad a kommunális rendőröknek a 

kommunális rendőrség feladatainak ellátására. 

 

A kommunális rendőrségről szóló törvény 18. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 49/19 

száma) értelmében a kommunális rendőrségi feladatok ellátásában a kommunális rendőr a következő 

jogkörökkel rendelkezik: 

1) figyelmeztetheti azt a személyt, aki magatartásával, cselekedettel vagy mulasztással 

megbontja a törvénnyel vagy más jogszabállyal előírt kommunális vagy az önkormányzat 

hatáskörébe tartozó más rendet; 

2) szóbeli paranccsal kötelező érvényű utasításokat, tiltásokat adhat és intézkedéseket rendelhet 

el, melyek közvetlen hatással vannak a kommunális rendőrség jogkörébe tartozó feladatok 

sikeres elvégzésére; 

3) ellenőrizheti azok személyazonosságát, akik megszegik a kommunális rendőrség jogkörébe 

tartozó szabályokat és előírásokat, valamint azok személyazonosságát, akiket a szabálysértés 

helyén talál; 

4) azonosítás céljából előállíthatja az illetékes szervnél azt a személyt, akit az előző pontban leírt 

módon nem tud azonosítani; 

5) megállíthatja a kommunális rendőrség hatáskörébe tartozó előírások megsértésén ért járművet, 

és átvizsgálhatja az adott járművet és a benne tartózkodó személyeket és az abban lévő 

tárgyakat. Ezenkívül a kommunális rendőr ellenőrizheti azokat a személyeket is, akiket 

szabálysértésen ér, valamint az azok felügyelete alatt álló tárgyakat és járműveket; 

6) átmenetileg elkobozhatja azokat a tárgyakat, melyeket a kommunális rendőrség hatáskörébe 

tartozó előírások megsértésével szereztek vagy használtak;  

7) hang- és képanyagot készíthet a közterületeken, a kommunális rendőri teendők ellátása 

céljából. 

A kommunális rendőri jogkörök gyakorlása, a bűncselekmények felderítése és vizsgálata, 

valamint a kommunális rendőrök eljárásának ellenőrzése és elemzése céljából a kommunális 
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rendőrség hang- és videofelvételt készíthet cselekvéseikről. A felsorolt célok elérése 

érdekében a kommunális rendőrség használhatja a kommunális rendőrség 

felvevőkészülékkekkel felszerelt járműveit is, és azokat használhatja a végrehajtásokhoz 

nyújtott segítségnyújtás és a jogosult szervezetekkel és közműszolgáltatókkal együttműködve, 

amikor azok a kommunális rendőrség teendőinek ellátásában szerepet játszanak; 

8) kényszerítő eszközöket: testi kényszert, mozgáskorlátozó eszközöket (bilincs), önvédelmi 

sprayt és szolgálati gumibotot alkalmazhat, de csak akkor, ha teendői végzése során 

másképpen nem tudja kivédeni az ellene irányuló jogtalan támadást, ha ellenállást kell 

leküzdenie, illetve szökést kell megakadályoznia.  

A lakossággal folytatott együttműködés 

A kommunális rendőrségről szóló törvény 6. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 49/19 

száma) értelmében a kommunális rendőrség feladatai ellátása során együttműködik a lakossággal, a 

törvénnyel és a kommunális, illetve az önkormányzat hatáskörébe tartozó egyéb teendőket szabályozó 

előírásokkal összhangban. 

A lakosság a kommunális renddel kapcsolatban bejelentéseket, petíciókat és javaslatokat 

nyújthat be a kommunális rendőrségnek. 

A bejelentéseket, petíciókat és javaslatokat be lehet nyújtani: 

- írásban, 

- elektronikus postán, 

- sürgős esetekben pedig telefonon és közvetlenül szóban is, amiről a kommunális rendőrság 

szolgálati feljegyzést készít. 

A polgárok kérésére a kommunális rendőrség köteles tájékoztatást adni az ügy kimeneteléről. 

 

3) Végrehajtási és Közigazgatás-felügyeleti Szolgálat 

 

A hatáskör, a kötelezettségek és jogosultságok keretében történő eljárás leírása 

 

Megszervezi és végrehajtja a Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság felügyelőinek határozatait 

más személyek révén és kényszerbehajtással. Tervet készít a határozatok végrehajtásáról. Dönt a 

határozatok végrehajtásának megszüntetésével és elnapolásával kapcsolatban, részt vesz más 

személyeknek a végrehajtással való megbízásában, értesíti az adósokat a végrehajtás időpontjáról, 

jegyzőkönyvezi a végrehajtás során végzett cselekményeket, meghatározza a végrehajtási eljárás 

költségeit és határozatot hoz arról. Lebonyolítja az bontással, anyagok és tárgyak, regisztrálatlan 

járművek és roncsok közterületről való eltakarításával kapcsolatos eljárásokat. Nyilvántartást vezet az 

elkobzott tárgyakról a felügyeleti eljárásokban. Megszervezi az elkobzott tárgyak raktározásával 

kapcsolatos teendőket. Ellátja a szakmai és operatív teendőket és előkészíti az iratanyagot a felügyeleti 

eljárásban elkobzott tárgyak becsléséhez, megsemmisítéséhez, leírásához és árveréséhez. 

Kezdeményezi a városi vagyonjogi ügyésznél a kereset benyújtását a végrehajtás során keletkezett 

költségek fedezésére. Előkészíti és kidolgozza a titkárság jogkörébe tartozó előírások és okiratok 

tervezetét.  

 

 

XI. A Beruházási és Fejlesztési Titkárság  

 

A Beruházási és Fejlesztési Titkárság a következő teendőket látja el: 

- stratégiai tervezés, a város szempontjából jelentős beruházások éves programjainak 

kezdeményezése, kidolgozása és végrehajtása,  

- a beruházási költségtervek kidolgozása és követése, 

- a beruházási prioritások előterjesztése és a projektfeladatok kitűzése a végrehajtókkal, 

- a vagyonjogi előkészítés, a tervdokumentáció és az építési tervek koordinálása a közigazgatási 

hivatal illetékes titkárságaival és az önkormányzati alapítású vállalatokkal, 

- a tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos teendők koordinálása és végrehajtása az 

alacsony-, magas és vízépítési tervek kidolgozására jogosult alanyokkal, 

- a beruházások megvalósításához és a beruházási marketinghez szükséges adatbázis létesítése, 
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- tenderdokumentáció készítése a beruházásokhoz és az önkormányzati beruházások feletti 

szakmai felügyelet, 

- szakmai teendők a programoknak a kommunális infrastruktúra fejlesztési terveivel való 

9összehangolásán, a képviselő-testületi rendeleteknek megfelelően, 

- a szakmai beruházási felügyelet teendői,  

- feltételek biztosítása az építési közterület közművesítéséhez, illetve a kommunális 

infrastruktúra építéséhez és a közterületek rendezéséhez,  

- szakmai teendők a városi költségvetésből, hitelből vagy támogatásból pénzelt beruházások 

megvalósításával kapcsolatban, 

- szakmai teendők a nemzetközi pénzintézményekkel kötött hitel- vagy támogatási szerződések 

alapján pénzelt beruházások megvalósításával kapcsolatban, illetve a törvénnyel és a város 

alapszabályával előírt más bevételekből, melyek javak vagy szolgáltatások közbeszerzésére 

vonatkoznak (műszaki dokumentáció kidolgozása, műszaki dokumentáció ellenőrzése, 

szakmai felügyelet gyakorlása;  

- műszaki vizsgálatok; IT és ERP szolgáltatások; tanácsadás és egyéb szolgáltatások) 

munkálatok (építés, bővítés, felújítás, átalakítás, szanálás és az önkormányzati beruházásokon 

végzett egyéb munkálatok), 

- információk biztosítása a helyszínről, az elvi engedélyekről, építési engedélyekről, 

munkálatok bejelentéséről és használatbavételi engedélyekről, 

- a szerződésbe foglalt munkálatok mennyiségének, minőségének és ütemének követése, 

- a beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek követése és nyilvántartásba vétele 

- a tenderdokumentáció kidolgozásával és a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb teendők, 

- a munkálatok feletti szakmai felügyelet az alapvető létfeltételek biztosítása céljából elemi 

csapások vagy műszaki balesetek esetén, melyek következményei veszélyeztetik a lakosság 

életét és egészségét és a környezetet, az ilyen katasztrófák elleni védelmet szabályozó 

előírásoknak megfelelően (gyors beavatkozások), az önkormányzat hatáskörébe tartozó 

objektumokon, 

- a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács beruházásokkal kapcsolatos döntéseinek 

és más okiratainak végrehajtása, 

- a beruházásokra vonatkozó azon törvények és jogszabályok végrehajtása, melyek végrehajtása 

a városra lett bízva, 

- az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szakmai teendők, 

- kidolgozza a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a költségvetéshez 

jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és követi a költségvetési eszközök törvényes 

és rendeltetésszerű felhasználását jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint,  

- követi a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket, 

- közigazgatási felügyeletet gyakorol a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és a képviselő-

testület más általános okiratok végrehajtása felett, 

- elkészíti azoknak az előírásoknak és más okiratoknak a tervezetét, melyeket a képviselő-

testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg a beruházások terén,  

- a titkárságra ruházott egyéb szakmai és más teendőket lát el, melyeket a képviselő-testület, a 

polgármester és a városi tanács határoz meg, és 
- ellátja a törvényben, az alapszabályban, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal 

meghatározott egyéb teendőket. 

 
A Beruházási és Fejlesztési Titkárság szolgálatai a következő feladatokat látják el: 

 

1) A Magas-, Alacsony- és Vízépítési Projektek Műszaki Előkészítő Szolgálata 

 

A Magas-, Alacsony- és Vízépítési Projektek Műszaki Előkészítő Szolgálata az alábbi 

teendőket látja el: 

- középtávú és éves beruházási programokat készít a magas-, alacsony- és vízépítési 

létesítmények tervezéséhez,  

- előkészíti a magas-, alacsony- és vízépítési létesítmények beruházási projektjeivel kapcsolatos 

közbeszerzéseket, 
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- folyamatos tájékoztatást nyújt az információs rendszer állapotáról és intézkedéseket javasol az 

információs rendszer hatásának kiterjesztésére a titkárság tevékenységeinek egyes 

szegmenseire, 

- projekteket dolgoz ki az információs rendszerek (GIS, építési engedélyek, telekhasználat) 

fejlesztésére és alkalmazására,  

- frissíti és fenntartja az adatbázisokat,  

- nyilvántartás vezet azokról a közműszerelvényekről, melyek fenntartása a közérdeket 

szolgálja, 

- előkészíti azoknak az előírásoknak és egyéb okiratoknak a tervezetét, melyeket a képviselő-

testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg a beruházásokra vonatkozóan, 

- a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott, a titkárság 

hatáskörébe tartozó egyéb szakmai és más feladatokat lát el, és 

- a törvény, az alapszabály, valamint a képviselő-testület rendeletei és más okiratok által 

meghatározott egyéb tevékenységeket is végez. 

 

2) A Magas-, Alacsony- és Vízépítési Projektek Kivitelezésének Szolgálata 

 

A Magas-, Alacsony- és Vízépítési Projektek Kivitelezésének Szolgálata az alábbi teendőket 

látja el: 

- stratégiai terveket készít, kezdeményezi az éves programok kidolgozását és végrehajtását, 

illetve a város szempontjából jelentős beruházások megvalósítását,  

- figyelemmel kíséri a beruházási költségvetés megvalósulását, 

- javaslatot terjeszt fel a beruházások elsőbbségét illetően,  

- adatbázisokat készít a beruházások megvalósításához és a beruházási marketinghez, 

- előkészíti a tenderdokumentációt a város beruházásaihoz és az azok feletti szakmai 

felügyelethez, 

- ellátja a programok és a közműlétesítmények programjainak összehangolásával kapcsolatos 

szakfeladatokat a városi képviselő-testület rendeleteinek megfelelően, 

- szakmai felügyeletet gyakorol a beruházások felett, feltételeket biztosít a köztelkek 

közművesítéséhez, illetve a kommunális infrastruktúra kiépítéséhez és a közterületek 

rendezéséhez, amikor az önkormányzat az építtető, 

- szakmai feladatokat lát el azoknak a beruházásoknak a megvalósításán, melyek pénzelése az 

önkormányzat költségvetéséből történik, 

- ellátja a nemzetközi pénzintézetekkel kötött kölcsönökre és támogatásokra vonatkozó 

pénzügyi megállapodások, valamint jogszabályok és a város alapszabályával meghatározott 

egyéb bevételek alapján finanszírozott beruházási projektek megvalósításával kapcsolatos 

szakértői feladatokat, a közbeszerzésekhez kapcsolódóan az árukra, szolgáltatásokra (műszaki 

dokumentáció ellenőrzése, szakértői felügyelet, műszaki ellenőrzés, informatikai és ERP 

szolgáltatások, tanácsadás és egyéb szolgáltatások) és munkákra (építés, korszerűsítés, 

rekonstrukció, adaptáció, rehabilitáció és egyéb építési munkák, melyeknek a város a 

befektetője), 

- figyelemmel kíséri a munkák teljesítését azok mennyisége, minősége és üteme szempontjából, 

- figyelemmel kíséri és nyilvántartja a beruházási programokkal kapcsolatos pénzügyi 

kötelezettségeket, 

- ellátja a tenderdokumentáció előkészítésével és a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatos 

egyéb teendőket, 

- szakmai felügyeletet gyakorol az emberi életeket és a környezetet veszélyeztető elemi 

csapások vagy műszaki balesetek esetén az alapvető életfeltételeket biztosító munkák felett, a 

katasztrófavédelmet (sürgős beavatkozásokat) szabályozó előírásoknak megfelelően, az 

önkormányzat fennhatósága alá tartozó épületeken, 

- végrehajtja a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács beruházásokkal 

kapcsolatos döntéseit és egyéb okiratait, 

- végrehajtja azokat a törvényeket és jogszabályokat, melyek végrehajtásával a beruházások 

terén az önkormányzat lett megbízva, 

- ellátja a szakmai teendőket az önkormányzat beruházásaival kapcsolatban, 
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- kidolgozza a pénzügyi tervek tervezetét az önkormányzat költségvetésének előkészítéséhez 

jogcímek és költségvetési szerbek szerint és figyelemmel kíséri a költségvetési eszközök 

rendeltetésszerű és törvényes felhasználását azokra a jogcímekre és költségvetési szervekre, 

melyek a titkárság hatáskörébe tartoznak, 

- figyelemmel kíséri a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek teljesülését,  

- előkészíti a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács beruházásokkal kapcsolatos 

okiratainak tervezetét, 

- a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott, a titkárság 

hatáskörébe tartozó egyéb szakmai és más feladatokat lát el, és 

- a törvény, az alapszabály, valamint a képviselő-testület rendeletei és más okiratok által 

meghatározott egyéb tevékenységeket is végez. 

 

3) Pénzügyi, Jogi és Közbeszerzési Szolgálat 

 

Pénzügyi, Jogi és Közbeszerzési Szolgálat az alábbi teendőket látja el: 

- részt vesz a titkárság hatáskörébe tartozó közbeszerzési tenderdokumentáció előkészítésében, 

- figyelemmel kíséri és ellenőrzi a titkárság hatáskörébe tartozó szerződések teljesítését, 

- figyelemmel kíséri és ellenőrzi a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek teljesülését, 

- előkészíti a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács beruházásokkal kapcsolatos 

okiratainak tervezetét, 

- a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott, a titkárság 

hatáskörébe tartozó egyéb szakmai és más feladatokat lát el, és 

- a törvény, az alapszabály, valamint a képviselő-testület rendeletei és más okiratok által 

meghatározott egyéb tevékenységeket is végez. 

 

4) Beruházókkal Folytatott Kapcsolatok Szolgálata 

 

Beruházókkal Folytatott Kapcsolatok Szolgálata az alábbi teendőket látja el: 

- promóciós tevékenységeket folytat - a régió és a helyi önkormányzat, mint potenciális 

befektetési lehetőség, a régió meglévő gazdasági potenciáljának és helyi önkormányzatának 

előmozdítása, a potenciális hazai és külföldi befektetőkkel folytatott kommunikáció céljából, 

- támogatást nyújt az üzleti vállalkozásoknak - támogatást és közvetlen kommunikációt biztosít 

a meglévő vállalkozásokkal, támogatást nyújt az induló vállalkozásoknak, segítséget és 

támogatást nyújt a hazai és külföldi befektetőknek, nyilvántartást vezet a helyi jelentőségű 

beruházásokról, támogatja az üzleti infrastruktúra építését (klaszterek, üzleti inkubátorok, ipari 

zónák és parkok), a meglévő vállalkozások és a munkaerő adatbázisának létrehozása és 

fenntartása a régióban, a helyi gazdasági környezet rendszeres elemzése, 

- intézményi kapcsolatok és kommunikáció – kapcsolatot tart fenn a központi és tartományi 

intézményekkel és ügynökségekkel, a helyi önkormányzatok más egységeivel, regionális 

fejlesztési ügynökségekkel, nem kormányzati szervezetekkel, nemzetközi adományozókkal, 

nagykövetségekkel és más szervezetekkel és intézményekkel, melyek tevékenysége 

közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik a kedvező befektetési és fejlesztési környezet 

fenntartáséval és fejlesztésével, 

- előkészíti és figyelemmel kíséri a nemzetközi jellegű projektek megvalósítását az elismert 

nemzetközi eljárások szerint (PRAG, FIDIC, stb.), 

- figyelemmel kíséri és ellenőrzi a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek teljesülését, 

- előkészíti a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács beruházásokkal kapcsolatos 

okiratainak tervezetét, 

- a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott, a titkárság 

hatáskörébe tartozó egyéb szakmai és más feladatokat lát el, és 

- a törvény, az alapszabály, valamint a képviselő-testület rendeletei és más okiratok által 

meghatározott egyéb tevékenységeket is végez. 

 

  XII. Polgármesteri Kabinet  
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Hatáskörök, kötelezettségek és jogosultságok leírása 
 

A Polgármesteri Kabinetben a következő teendőket látják el: 

- a polgármester tevékenységeinek előkészítése és koordinálása, 

- a városi szervek munkájáról a médiákban megjelent értesítések és információk figyelemmel 

követése, 

- külföldi alanyokkal való együttműködés (nemzetközi tevékenységek, regionális és határon 

átívelő kapcsolatok, bilaterális és multilaterális együttműködés), 

- pénzügyi tervek vázlatának kidolgozása a városi költségvetés előkészítésének folyamatában és 

a költségvetés törvényes és rendeltetésszerű felhasználásának követése, melyek a kabinet 

hatáskörébe tartoznak. 

 

Az érdekelt feleknek nyújtott szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos eljárás 
 

A Kabinet közvetlenül nem nyújt szolgáltatást jogi és természetes személyeknek. 

 

XIII. Humánerőforrás Osztály 

 

Hatáskörök, kötelezettségek és jogosultságok leírása 

 

A Humánerőforrás Osztály a következő munkákat végzi: 

- szakmai és technikai munkák a jelöltek kiválasztásának és foglalkoztatásának eljárásában,  

- a Káderügyi tervjavaslat elkészítése,  

- a tisztviselők szakmai továbbképzésének megszervezése, 

- a megvalósított képzések hatásának felmérése,  

- elemezni, hogy szükség van-e a tisztviselők képzésére és továbbtanulására (mindenki 

esetében)  

- a tisztviselők szakmai továbbképzéséről szóló éves tervjavaslat, valamint az éves szakmai 

továbbképzési program pénzügyi tervjavaslatának előkészítése,  

- a tisztviselők értékelési eredményeinek elemzése és hatásainak követése,  

- káderügyi nyilvántartás és az alkalmazottak személyi aktáinak vezetése,   

- a tisztviselők karrierfejlődése szempontjából fontos egyéb munkák, 

- a dolgozók jogainak és kötelezettségeinek megvalósításához kapcsolódó okiratok 

előkészítése, 

- a pénzügyi tervek kidolgozásában és a városi költségvetés elkészítésében való részvétel 
 

Az érdekelt feleknek nyújtott szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos eljárás 
 

Az Osztály közvetlenül nem nyújt szolgáltatást jogi és természetes személyeknek. 

 
 

A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÁLTAL ALKALMAZOTT ELŐÍRÁSOK ÉS 

JOGSZABÁLYOK: 

 
Törvények: 

- Az államigazgatási törvény 22-37. és 92. szakaszának (az SZK Hiv. Közl. 20/92, 6/93-AB, 

48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99-más törv., 79/05-más törv., 101/05-más törv. és 87/11-más 

törv.) rendelkezései, 

- Az államigazgatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 79/05, 101/07, 95/10, 

99/14, 30/18-más törv. és 47/18 száma) 

- A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 83/14-más 

törv., 101/16-más törv. és 47/18 száma) alapján 

- Az önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének62/06, 47/11, 

93/12, 99/13-egyezt. össz., 125/14-egyezt. össz., 95/15-egyezt. össz., 83/16, 91/16-egyezt. 

össz. és 104/16-más törv, 96/17-korrigált összeg, 89/18-korrigált összeg, 95/18-más törv. és 

86/19-korrigált összeg, 126/20-korrigált összeg), 
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- Az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban alkalmazottakról szóló törvény (az 

SZK Hivatalos Közlönyének 21/16, 113/17, 95/18 és 113/17-más tv., 95/18-más tv., 86/19-

más tv., 157/20-más tv., 114/21)  

- Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közl. 18/16 és 95/18-

hiteles tolmácsolás), 

- A közszektorban dolgozók fizetési rendszeréről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 

18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20, 123/21 száma), 

- Az államigazgatási és közszolgálati dolgozók fizetéséről szóló törvény (az SZK Hiv. 

Közlönyének 34/01, 62/06-más törv., 63/06-más törv. jav., 116/08-más törv., 92/11, 99/11-

más törv., 55/13, 99/14, 21/16-más törv. és 113/17-más törv.), 

- A tartományi és önkormányzati szervekben dolgozó hivatalnokok és kisegítő személyzet 

munkabéréről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 113/17, 95/18, 86/19, 157/20, 

123/21), 

- Az állami ügynökségeknél és a köztársaság, tartomány vagy önkormányzatok által alapított 

egyéb szervezeteknél dolgozók munkabéréről szóló törvény (az SZK Hivatalos közlönye 

47/18, 95/18, 86/19, 157/20, 123/21), 

- A munkatörvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-

AB, 113/17 és 95/18-hiteles értelmezés), 

- Az Országos Közigazgatási Akadémiáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 

94/17), 

- A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hiv. 

Közl.  99/09, 67/12-AB, 18/20-más tv.),   

- A Szerb Köztársaság területi szervezetéről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közl. 129/07, 

18/16, 47/18 és 9/20-más törv.),  

- A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közl.  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, 

149/20, 118/21, 118/21-má stv.),  

- A közadósságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 

95/18, 19/19, 149/20 száma) 

- Az épületek törvényesítésről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 96/15, 83/18, 81/20-

AB), 

- Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 104/09 és 

99/11 száma),  

- A nemzetgyűlési képviselők megválasztásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 

35/2000, 57/03-AB, 72/03-más törv., 18/04, 85/05-más törv., 101/05-más törv., 104/09-más 

törv., 28/11-AB és 36/11), 

- A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 34/10-

US és 54/11 sz.), 

- A köztársasági elnök megválasztásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közl.  111/07 és 

10/08 száma),  

- A hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 45/91, 

53/93-más törv., 67/93-más törv., 48/94-más törv., 101/05-más törv., 30/10, 47/18 és 48/18- 

kiigazítás), 

- A népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közl.  48/94 és 

11/98 száma),  

- A nemzeti tanácsokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/09, 20/14-US és 

55/14 sz.), 

- A pénzforgalomról szóló törvény (a JSZK Hiv. Lapjának 3/02 és 5/03 száma és az SZK 

Hivatalos Közlönyének 130/03-más előírás, 43/04, 62/06, 111/09 és 31/11), 

- A számvitelről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 73/19, 44/21-más tv.), 

- A könyvvizsgálatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/13), 

- A faktoring ügyletekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/13), 

- A devizaügyletekről szóló törvény (Az SZK Hiv. Közlönyének 62/06 és 31/11 száma), 
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- Az adóeljárásról és adóigazgatásról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 80/02, 84/02-

jav., 23/03-jav., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-más törv., 62/06-más törv., 61/07,20/09, 72/09-

más törv., 53/10, 101/11, 2/12-jav., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-hiteles 

tolmácsolás, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21), 

- A vámtörvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/10), 

- A politikai pártokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közl. 36/09), 

- A közszolgálatokban dolgozók maximális létszámának meghatározásáról szóló törvény (az 

SZK Hivatalos Közlönyének 68/15 és 83/15, 68/15, 85/15-AB, 81/16-AB és 95/18 száma),  

- A közpénzekből fizetett alkalmazottak, megválasztott, kinevezett és foglalkoztatott személyek 

nyilvántartásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/15), 

- A lakosság központi nyilvántartásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 17/19), 

- A szerencsejátékokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közl.  18/20), 

- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló törvény (az SZK 

Hivatalos Közl.  113/17, 91/19, 153/20), 

- A vámszabad területekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közl.  62/06), 

- A foglalkoztatásról és a munkanélküliség biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönye 36/09, 30/10-más törv., 88/10, 38/15, 113/17, 113/17-más tv., 49/21), 

- A mezőgazdaságról és vidékfejlesztésről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 41/09, 

10/13-dr.zakon és 101/16 , 67/21-más tv., 114/21), 

- A földtörvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/06, 30/10-más törv., 41/09, 112/15 és 

80/17), 

- A talaj védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 112/15),  

- A privatizációs törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 83/14, 46/15, 112/15 és 20/16–hiteles 

tolmácsolás), 

- Az energetikai törvény (az SZK Hiv. Közl. 57/11, 80/11-jav., 93/12 és 124/12 száma) 

- Az energetikai törvény (az SZK Hiv. Közl. 145/14 és 95/18-más törv., 40/21), 

- A bányászatról és földtani kutatásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 101/15 

és 95/18-más törv., 40/21), 

- A gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 113/17, 

50/18, 46/21-AB, 51/21-AB, 53/21-AB, 66/21, 130/21), 

- A fogyatékkal élő személyek szakmai rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról szóló törvény 

(az SZK Hivatalos Közlönyének   36/09 és 32/13 száma),  

- A sporttörvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 10/16), 

- A művelődési törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 72/09, 13/16, 30/16-jav., 6/20, 47/21, 

78/21), 

- A könyvtáros informatikus tevékenységről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 52/11 

és 78/21), 

- A köztájékoztatásról és médiákról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 83/14, 58/15 

i 12/16-hiteles tolmácsolás), 

- Az árutartalékokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 104/13), 

- A közegészségről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16), 

- Az egészségügyi ellátásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 25/19) 

- A Szerbiai Vöröskeresztről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közl. 107/05), 

- Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 88/17, 

27/18-más törv., 10/19, 6/20), 

- Az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 18/10, 

101/17, 113/17-más törv., 95/18-má tv., 10/19, 86/19-más tv., 157/20-más tv., 123/21-más tv., 

129/21),  

- Az alapfokú oktatásról és nevelésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 55/13, 

101/17, 27/18-más tv., 10/19, 129/21 száma),  

- A középfokú oktatásról és nevelésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 55/13, 

101/17, 27/18-más tv., 6/20, 52/21, 129/21, 129/21-más tv.),  
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- A felnőttoktatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 55/13, 88/17-más törv., 27/18-

más törv., 6/20),  

- A diákjólétről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 18/10, 55/13, 27/18-más törv. és 

10/19), 

- A felsőoktatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 88/17, 27/18-más törv., 73/18, 

67/19, 6/20, 11/21-hiteles értelmezés), 

- Az elektronikus dokumentumokról, az elektronikus azonosításról és az e-kereskedelemmel 

kapcsolatos bizalmi szolgáltatásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 94/17, 

52/21), 

- Az e-közigazgatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 27/18 sz.) 

- Az elektronikus kommunikációról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 44/10, 60/13-

AB, 62/14 és 95/18-más törv.), 

- Az egyesületekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 51/09, 99/11-más törv., 44/18-

más törv.), 

- A hagyatékokról, alapítványokról és pénzalapokról szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönye 59/09), 

- A hagyatékokról és alapítványokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 88/10, 99/11-

más törv., 44/18-más törv.), 

- A regionális fejlesztésekről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 51/09 és 30/10), 

- A vagyonadóról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 26/01, 45/02-AB rendelet, 80/02-

más törv., 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-AB, 47/13, 68/14-más 

törv., 95/18 és 99/18-AB, 86/19, 144/20, 118/21), 

- A személyi jövedelemadóról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 24/01, 80/02, 80/02-

más tv., 135/04, 62/06, 65/06-jav., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-AB, 7/12-korrigált 

összeg, 93/12, 114/12-US, 8/13-korr. összeg, 47/13, 48/13-jav., 108/13, 6/14-korr. összeg, 

57/14, 68/14-más tv., 5/15-korr. összeg, 112/15, 5/16- korr. összeg, 7/17- korr. összeg, 113/17, 

7/18- korr. összeg, 95/18, 4/19-korr. összeg, 86/19, 5/20- korr. összeg, 153/20, 156/20- korr. 

összeg, 6/21-korr. összeg, 44/21, 118/21, 10/22- korr. összeg), 

- A kisajátításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 53/95, A JSZK Hivatalos Lapja 

16/01-AB rendelet, az SZK Hivatalos közlönye 20/09, 55/13-AB és 106/16- hiteles 

tolmácsolás), 

- A nyugdíj- és rokkantságbiztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 34/03, 

64/04-AB, 84/04-más törv., 85/05, 101/05-más törv., 63/06-AB, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 

62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19-AB és 86/19), 

- A kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 

84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 7/09-összegmód., 3/10-összegmód., 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 

57/14, 68/14-más törv., 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 10/22- korr. 

összeg), 

- A vagyonjogi ügyészségről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 43/91), 

- A mezőgazdasági földalap alapján és a mezőgazdasági termékek kötelező felvásárlásából 

eredő kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatti elkobzással társadalmi tulajdonba 

került földekhez fűződő jogosultság elismerésének módjáról és feltételeiről és a földek 

visszaszármaztatásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/91, 20/92 és 42/98), 

- A polgári jogvédőről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 105/21), 

- Az Állami Számvevőszékről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 101/05, 54/07, 36/10 és 

44/18-más törv.), 

- A szabálysértési törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 65/13, 13/16, 98/16-AB és 91/19), 

- A kommunális rendőrségről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 49/19), 

- A köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 43/03, 

51/03-jav., 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-más törv., 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-növ.összegek, 

55/12-növ. összegek, 93/12, 47/13-növ. összegek, 65/13-növ. összegek, 57/14-növ. összegek, 

45/15-növ. összegek, 83/15, 112/15, 50/16-növ. összegek, 61/17-növ. összegek, 113/17, 3/18-
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jav., 50/18-növ. összegek, 95/18 és 38/19-növ. összegek, 86/19, 90/19-jav., 98/20-növ. 

összegek, 144/20, 62/21-növ. össz.), 

- A közbeszerzési törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 124/12, 14/15 és 68/15), 

- A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönye 120/04, 54/07, 104/09 és 36/10, 105/21), 

- A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16, 88/19), 

- A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 88/11 és 104/16), 

- A gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/11, 99/11, 83/14-

más törv., 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21), 

- A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 72/09, 81/09-jav., 64/10-

AB, 24/11, 121/12, 42/13-ab, 50/13-Ab, 98/13-Ab, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 és 37/19-más 

törv., 9/20, 52/21), 

- Az építési engedély nélkül emelt építmények feletti tulajdonjog bejegyzésének külön 

feltételeiről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 25/13), 

- A mezőgazdasági földállomány, valamint a mezőgazdasági termékek beszolgáltatásából eredő 

teljesítetlen kötelezettségek miatti elkobzás alapján társadalmi tulajdonba került földek 

visszaszármaztatásának és a jogok elismerésének módjáról és feltételeiről szóló törvény (az 

SZK Hivatalos Közlönyének 18/91),  

- Az egyházak és vallási közösségek vagyonának visszaszármaztatásáról szóló törvény (az SZK 

Hivatalos Közlönye 46/06), 

- A termőföldek feletti társadalmi tulajdon más tulajdonformákká alakításáról szóló törvény (az 

SZK Hivatalos Közlönye 49/92), 

- Az utakról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 41/18 és 95/18-más törv.), 

- A köztulajdonról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-

más törv., 108/16, 113/17, 95/18 és 153/20), 

- Az ingatlanforgalomról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 93/14 és 121/14), 

- Az állami földmérésről és a kataszterről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-AB, 96/15, 47/17-hiteles tolmácsol., 113/17-más törv., 41/18-más törv., 9/20-

más törv.), 

- Az ingatlanok és vezetékek nyilvántartásába való bejegyzés eljárásáról szóló törvény (az SZK 

Hivatalos Közlönye 41/18, 31/19, 15/20), 

- A lakhatásról és a lakóépületek fenntartásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 104/16, 

9/20-más törv.) 

- A lakhatásról szóló törvény 16-28, 32., 34-38, 45a és 45b szakaszai (az SZK Hivatalos 

Közlönye 50/92, 76/92, 84/92-jav., 33/93, 53/93-más törv., 67/93-más törv., 46/94, 47/94-jav., 

48/94-más törv., 44/95-más törv., 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-más törv., 99/11 és 

104/16-más törv.), 

- A réteknek és legelőknek a falu használatába való visszajuttatásáról szóló törvény (az SZK 

Hivatalos Közlönye 16/92), 

- A vasútról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 45/13), 

- A kulturális javakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 71/94, 52/11-más törv., 

99/11-más tv., 6/20-más tv., 35/21-más tv.), 

- A levéltári anyagól és a levéltári tevékenységről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 

6/20) 

- Honvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 116/07, 88/09, 88/09-más törv., 104/09-más 

törv., 10/15 és 36/18), 

- A katonai, munka- és anyagi kötelezettségekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 

88/09, 95/10 és 36/18), 

- A közegészségügyi felügyeletről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 125/04), 

- A vizekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 30/10, 93/12, 101/16 95/18 és 95/18-

más törv.), 

- A légi forgalomról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 73/10), 

- Az állategészségügyi törvény (az SZK Hiv. Közlönye 91/05, 30/10, 93/12 és 17/19-más törv.), 
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- Az egyházakról és vallási közösségekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/06), 

- A gyógyfürdőkről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 80/92 és 95/18-más törv.), 

- Az erdőkről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 30/10, 93/12 és 89/15), 

- A hirdetésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye   6/16), 

- A nyilvános gyülekezésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 6/16) 

- A közúti személyszállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 68/15, 41/18, 44/18-

más törv., 83/18, 31/19, 9/20), 

- A közúti teherszállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 68/15, 41/18), 

- A temetkezésről és temetőkről szóló törvény (az SZSZK Hivatalos Közlönyének 20/77, 24/85 

és 6/89 száma és az SZK Hivatalos Közlönye 53/93, 67/93, 48/94, 101/05-más törv., 120/12-

AB és 84/13-AB), 

- A Szerb Köztársaság területi tervéről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 13/96), 

- A tulajdonjogi viszonyok alapjairól szóló törvény (a JSZSZK Hivatalos Lapjának 6/80 és 

36/90, a JSZK Hivatalos Lapja 29/96 és az SZK Hivatalos Közlönyének 115/2005-más törv.), 

- A munkabiztonsági törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 101/05 és 91/15), 

- A szociális ellátásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 24/11), 

- Az ifjúsági törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 50/11), 

- A harcosok, hadirokkantak, háborús civil rokkantak és családtagjaik jogairól szóló törvény (az 

SZK Hivatalos Közlönye 18/20), 

- A harcosok és hadirokkantak jogairól szóló törvény (az SZSZK Hivatalos Közlönye 54/89 és 

az SZK Hivatalos Közlönye 137/04, 69/12-AB és 50/18), 

- A kötelező katonai szolgálatot teljesítő személyek családtagjainak védelméről szóló törvény (a 

JSZSZK Hivatalos Lapja 16/76 és 18/76), 

- A kötelező katonai szolgálatot teljesítő személyek családtagjainak ellátásáról szóló törvény (az 

SZSZK Hivatalos Közlönye 9/77, 45/79, 10/84 és 49/89), 

- A személyi adatok védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 97/08, 104/09-más 

törv., 68/12-AB és 107/12), 

- A személyi adatok védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 87/18) (98. 

szakasz)  

- A Szerb Hadseregről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közl. 116/07 és 88/09), 

- A Partizán Emlékéremmel kitüntetettek alapvető jogairól szóló törvény (a JSZSZK Hivatalos 

Lapja 53/82, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90, 42/90, 24/98 és Szerbia és Montenegró 

Hivatalos Lapja 69/03), 

- A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/04, 36/09, 36/09-más törv., 

72/09-más törv., 43/11-AB, 14/16, 76/18 és 95/18-más törv. száma), 

- A levegő védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/09, 10/13, 26/21-más tv.), 

- A környezeti zaj elleni védelemről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 96/21), 

- A hulladékgazdálkodási törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09, 88/10, 14/16 és 

95/18-más törv.), 

- A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 36/09), 

- A természetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/09, 88/10, 91/10-jav. 14/16 és 

95/18-más tv., 71/21), 

- A nem-ionizált sugárzás elleni védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/09), 

- A vegyszerekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/09, 88/10, 92/11 és 93/12), 

- A stratégiai környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (az SZK Hiv.Közlönye 135/04 és 88/10), 

- A hatékony energiahasznosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 25/13, 

40/21) 7-9. és 59-62. szakaszainak rendelkezései, 

- A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 135/04 és 36/09), 

- A környezetszennyezés integrált ellenőrzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (az SZK 

Hivatalos Közlönye 135/04, 25/15, 109/21), 

- A környezetvédelmi pénzalapról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 72/09 és 101/11), 

- A biocid termékekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 109/21), 
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- A folyékony és gáz halmazállapotú szénhidrogének csővezetékes szállításáról és a gáznemű 

szénhidrogén forgalmazásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 104/09), 

- Az elemi csapások és más katasztrófák utáni helyreállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönye 112/15) 

- A tűzvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 111/09, 20/15, 87/18 és 87/18-más törv.), 

- A Privatizációs Ügynökségről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 38/01 és 135/04), 

- A turizmusról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 17/19), 

- A vendéglátásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 17/19) 

- Az állami hatóságok és más szervek pecsétjéről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 

101/07, 49/21), 

- Családtörvény (az SZK Hivatalos Közlönye 18/05), 

- A Szerb Köztársaság állampolgársági törvénye (az SZK Hivatalos Közlönye 135/04 és 90/07), 

- Az innovációs tevékenységről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 110/05, 18/10 és 

55/13),A beruházásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 89/15), 

- Beruházási törvény (az SZK Hiv. Kölz. 89/15 és 95/18), 

- A magánkézben és hagyatékok és alapítványok tulajdonában lévő lakásokat határozatlan időre 

bérlők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 96/15), 

- A végrehajtásról és biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 106/15, 

106/16-hiteles tolmácsolás, 113/17-hiteles tolmácsolás,54/19, 9/20-hiteles tolmácsolás), 

- A kereskedelmi ügyletek során keletkezett fizetési kötelezettségek teljesítésének határidejéről 

szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21-más 

tv., 130/21). 

- A belügyi nyilvántartásokról és az adatok feldolgozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönye 24/18), 

- A polgárok egységes azonosító számáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 24/18), 

- A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény (az SZK Hiv. közlönye 41/09, 53/10, 101/11, 

32/13-AB, 55/14, 96/15-más törv., 9/16-AB, 24/18, 41/18 és 41/18-más törv., 87/18 és 23/19), 

- A közrendről és közbiztonságról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 6/16 és 24/18), 

- A rendőrségről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 6/16, 24/18 és 87/18), 

- A tanügyi felügyelőségről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 27/18, 129/21), 

- Az építési telkek feletti használati jog tulajdonjoggá alakításáról szóló törvény (az SZK 

Hivatalos Közlönye 64/15, 9/20), 

- A Szerb Köztársaság tervrendszeréről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 30/18), 

- A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló törvény (a JSZK Hiv. 

Lapja 11/02, Szerbia és Montenegró Hiv. Lapja 1/03-Akl, és az SZK Hiv. Közlönye 72/09-

más törv., 97/13-AB és 47/18), 

- A háborús megemlékezésekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 50/18), 

- Az önkéntes tűzoltóságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 87/18), 

- A katasztrófakockázat csökkentéséről és a válságkezelésről szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönye 87/18), 

- A kritikus infrastruktúráról szóló törvény (az SZK Hiv. Közl. 87/18), 

- A közjavak használati díjairól szóló törvény (az SZK Hiv. Közl. 95/18, 49/19 és 86/19-

korr.összeg, 156/20-korr. összeg), 

- A felügyeleti ellenőrzésről szóló törvény (az SZK Hiv. Közl. 36/15, 44/18-más törv. és 95/18), 

- Az anyakönyvekről szóló törvény (az SZK Hiv. Közl. 20/09, 145/14 és 47/18), 

- A közszolgálati dolgozókról szóló törvény (az SZK Hiv. Közl. 113/17, 95/18, 86/19, 157/20, 

123/21). 

- A lobbizásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 87/18, 86/19-más törv.), 
- A duális képzésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 101/17, 6/20), 

- Az információbiztonságról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 6/16, 94/17 és 77/19), 

- A korrupció megfékezéséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 35/19 és 88/19, 

11/21-hiteles értelmezés, 94/21), 
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- A politikai tevékenységek finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 43/11, 

123/14 és 88/19) 

- A területi egységek és a lakcímek nyilvántartásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 

9/20), 

- A Szerb Köztársaság szempontjából kiemelt jelentőségű vezetékes infrastrukturális 

létesítmények kiépítésére és felújítására irányuló különleges eljárásokról szóló törvény (az 

SZK Hiv. Közlönye 9/20), 

- A Szerb Köztársaság Nemzeti Képzési Jegyzékéről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 

27/18 és 6/20), 

- Az árutartalékokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 104/13, 145/14-más törv. és 95/18),  

- A csődtörvény (az SZK Hiv. Közlönye 104/09, 99/11-más törv., 71/12-AB, 83/14, 113/17, 

44/18 és 95/18), 

- A Szerb Köztársaság szempontjából kiemelt jelentőségű vezetékes infrastrukturális 

létesítmények kiépítésére és felújítására irányuló különleges eljárásokról szóló törvény (az 

SZK Hiv. Közlönye 9/20), 

- A 2021-es népszámlálásról szóló törvény (az SZK Hivatalos közlönye 9/20), 

- A lakosság fertőző betegségek elleni védelméről szóló törvény („Službeni glasnik RS“, br. 

15/16, 68/20 i 136/20), 

- A Szerb Köztársaság 2022. évi költségvetéséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 

110/21), 

- A szociális térképről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 14/21), 

- A megújuló energiaforrások használatáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 40/21), 

- Az energiahatékonyságról és az ésszerű energiafogyasztásról szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönye 40/21), 

- Az adminisztrációs eljárások nyilvántartásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 

44/21), 

- Az elektronikus számlázásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 44/21, 129/21), 

- A vagyon eredetének megllapításáról és a különadóról szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönye 18/20 és 18/21), 

- A diszkrimináció tilalmáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 22/09 és 52/21), 

- A nemi egyenjogúságról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 52/21), 

- A műzeumi tevékenységről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 35/21, 96/21, 

- A fogyasztóvédelemről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 88 /21), 

- Az átmeneti szociális szállást igénybe vevőpk joairól szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönye 126/21), 

- A népszavazásról és az állampolgári kezdeményezésről szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönye 111/21 és 119/21), 

- Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények szolgáltatásait igénybe vevők jogairól 

szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 126/21). 

 

Országos szintű szabályzatok: 

- A törvényeknek és más jogszabályoknak a költségvetésre és a kötelező társadalombiztosítási 

szervezetek pénzügyi terveire gyakorolt hatásának kimutatásáról és az arra vonatkozó 

beszámolókról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 32/15), 

- A közhasznú köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönye 126/14 száma), 

- A Bírságfizetési meghagyás formanyomtatványáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 13/14), 

- A közszektorban dolgozók nettó jövedelme csökkentésének módjáról szóló szabályzat (az 

SZK Hivatalos Közlönyének 115/13), 

- A költségvetési szervek jegyzékéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 160/20), 

- A panaszkezelés módjáról, a betegjogi tanácsadó jegyzőkönyvének és beszámolójának 

formájáról és tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 71/13), 
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- A betegjogi tanácsadók szolgálati igazolványának formanyomtatványáról és tartalmáról szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 71/13), 

- A védett területek értékelésének kritériumairól és az osztályozás eljárásáról szóló szabályzat 

(az SZK Hivatalos Közlönye 95/13), 

- Az energetikai jogosítványok kiadása, módosítása és bevonása iránti kérelmek közelebbi 

feltételeiről és tartalmáról és a bevont jogosítványokról vezetett nyilvántartásról szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 31/13), 

- A hitelkérelmek formájáról és tartalmáról, és a kérelmező hitelképességéről szóló 

dokumentáció formájáról és tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 31/13), 

- A beszerzési terv formájáról és tartalmáról és a beszerzési terv teljesítésére vonatkozó 

beszámolóról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 29/13), 

- A tárgyalási eljárás megalapozottságának véleményezése iránti kérelem formájáról és 

tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 29/13), 

- A közbeszerzések pályázati anyagának kötelező elemeiről és a feltételek teljesítésének 

bizonyításáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 29/13 és 104/13), 

- A közbeszerzési eljárást közelebbről szabályozó okirat tartalmáról szóló szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönye 106/13), 

- A közbeszerzési beszámolók tartalmáról és a közbeszerzések nyilvántartásáról szóló 

szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye   29/13), 

- A gyermekeknek, diákoknak és felnőtteknek nyújtott kiegészítő oktatási, egészségügyi és 

szociális támogatásról szóló szabályzat (az SZK Hiv. Közlönye 80/18), 

- Az alap és középfokú zenei és balettoktatást végző intézmények finanszírozásának 

kritériumairól és standardjairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 41/19), 

- A fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek alap és középfokú oktatását végző intézmények 

finanszírozásának kritériumairól és standardjairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 73/16, 45/18), 

- Az alapfokú oktatást végző intézmények finanszírozásának kritériumairól és standardjairól 

szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 73/16 és 45/18), 

- A középfokú oktatást végző intézmények finanszírozásának kritériumairól és standardjairól 

szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 72/15, 84/15, 73/16 és 45/18), 

- Szabályzat a fejlődési zavarokkal küzdő és fogyatékkal élő gyermekeknek, diákoknak és 

felnőtteknek az iskolai csoporton belül, illetve más iskolában vagy a családban nyújtott 

kiegészítő oktatási támogatás kritériumairól és standardjairól (az SZK Hivatalos közlönye 

70/18), 

- A tanítók, óvodai pedagógusok és szakmunkatársak munkaengedélyéről szóló szabályzat (az 

SZK Hivatalos Közlönye 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 és 48/16), 

- az óvodákban, általános és középiskolákban dolgozók szakmai képesítésének fajtájáról szóló 

szabályzatok, 

- az óvodákban, általános és középiskolákban dolgozók óranormáját szabályozó szabályzatok, 

- az óvodák, általános és középiskolák tanterveiről és oktatási programjairól szóló szabályzatok, 

- az óvodák, általános és középiskolák által kiadott közokmányokról szóló szabályzatok, 

- a tanulók munkájának értékeléséről szóló szabályzatok, 

- az óvodák, általános és középiskolák hely, felszerelés és taneszközök tekintetében előírt 

közelebbi feltételeiről szóló szabályzatok, 

- A nemzeti kisebbségek külön választói névjegyzékeinek vezetéséről szóló szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönye 91/09), 

- Az elektorokat támogató szavazók aláírásnak begyűjtésére szolgáló formanyomtatványok 

külalakjáról és tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 91/09), 

- Az építési tervek műszaki ellenőrzésének tartalmáról és módjáról szóló szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönye 93/11), 

- A területi és településrendezési tervek tartalmáról, kidolgozásuk módjáról és eljárásáról szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 32/19), 

- A meghozott településrendezési tervbe való betekintés módjáról, és díj ellenében történő 

hitelesítésének, aláírásának, kézbesítésének, archiválásának, sokszorosításának és átadásának 

módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 75/03), 
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- A telekalakítás, a szabályozás és építés általános feltételeiről szóló szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönye 22/15), 

- A felépített építmények építési terveiről és műszaki dokumentációjáról és az építési engedély 

nélkül épített építmények építési és használatbavételi engedélyének kiadásáról szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 79/06), 

- A tervdokumentumok tartalmáról, módjáról és kidolgozási eljárásáról szóló szabályzat 74. 

szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 16/11), 

- A műszaki dokumentáció kidolgozásának és ellenőrzésének tartalmáról, módjáról és 

eljárásáról szóló szabályzat az épület osztálya és rendeltetése szerint (az SZK Hivatalos 

Közlönye 73/19), 

- az építési engedélyek tartalmáról és kiadásuk módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye  93/11 és 103/13-US), 

- Szabályzat azokra az építményekre, melyekre nem adható ki építési engedély, az épületek 

kiépítettségi fokáról és az építési és használatbavételi engedélyről a legalizálási eljárásban (az 

SZK Hivatalos Közlönye 107/13), 

- A magasépítészeti építmények műszaki dokumentációjának tartalmáról és kidolgozásának 

módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 15/08), 

- Az épületek műszaki vizsgálatának tartalmáról és módjáról, a bizottság összetételéről, a 

bizottságnak az épület használhatóságára tett javaslata tartalmáról, talajnak és az építménynek 

az építés és használat alatti megfigyeléséről és az egyes építmények fajtájára illetve 

munkálatokra vonatkozó minimális szavatolt határidőkről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 27/15, 29/16 és 78/19), 

- A helyszínadatok tartalmáról és az elvi építési engedélyek tartalmáról szóló szabályzat (az 

SZK Hivatalos Közlönye 3/10), 

- A beruházók nyilvántartásának feltételeiről, módjáról és hozzáférhetőségéről, és a 

nyilvántartás tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 55/10), 

- A megelőző munkálatok, az előzetes megvalósíthatósági és a megvalósíthatósági tanulmány 

tartalmáról és mértékéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 1/12), 

- az akadálymentes építmények tervezésének feltételeiről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 18/97), 

- A lakóépületek és lakások tervezésének feltételiről és jogszabályozásáról szóló szabályzat (az 

SZK Hivatalos Közlönye 58/12), 

- A lakosság sporttal kapcsolatos igényeinek kielégítését célzó, jóváhagyott és megvalósított 

programokról és projektekről való beszámolásról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönyének   73/17), 

- A harcos pótlékról szóló szabályzat (a JSZK Hivatalos Lapja 37/98 és az SZ és M Hivatalos 

Lapja 1/03-Alapokmány), 

- A hadirokkantak rokkantsági fokának megállapításáról szóló szabályzat (a JSZK Hivatalos 

Lapja 37/98 és az SZ és M Hivatalos Lapja 1/03-Alapokmány), 

- A hadirokkantak ápolási pótlékok és segélyek céljából történő osztályozásának orvosi 

javallatairól szóló szabályzat (a JSZK Hivatalos Lapja 37/98 és az SZ és M Hivatalos Lapja 

1/03-Alapokmány), 

- A hadirokkantak ortopédiai segédeszközökre való jogosultságához alapul szolgáló testi 

sérülésekről és azok fokozatokba osztályozásáról szóló szabályzat (a JSZK Hivatalos Lapja 

37/98 és az SZ és M Hivatalos Lapja 1/03-Alapokmány), 

- A hadrokkantakat megillető ortopédiai és egyéb segédeszközök orvosi javallatairól szóló 

szabályzat (a JSZK Hivatalos Lapja 37/98), 

- A hadirokkantak motoros járműre való jogosultságához alapul szolgáló testi sérülésekről és a 

motoros jármű fajtájáról szóló szabályzat (a JSZK Hivatalos Lapja 37/98 és az SZ és M 

Hivatalos Lapja 1/03-Alapokmány), 

- A hadirokkantak gyógyfürdős kezeléséről szóló szabályzat (a JSZK Hivatalos Lapja 37/98), 

- A harcosok, hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák alapvető jogairól szóló törvényből 

eredő jogok érvényesítésének kérdésében döntő orvosi bizottságok működéséről szóló 

szabályzat (a JSZK Hivatalos Lapja 37/98 és az SZ és M Hivatalos Lapja 1/03-Alapokmány), 
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- Az orvosi bizottságok megszervezéséről és működéséről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 82/19), 

- A tömegközlekedési eszközök ingyenes és kedvezményes használatának módjáról szóló 

szabályzat (a JSZK Hivatalos Lapja 37/98 és a SZ és M Hivatalos Lapja 1/03-Alkotmányos 

alapokmány), 

- A harcosok, hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák alapvető jogairól szóló törvénnyel 

előírt járadékok kifizetésének módjáról szóló szabályzat (a JSZK Hivatalos Lapja 37/98 és az 

SZésM Hivatalos Lapja 1/03-Alapokmány), 

- A harcosok, hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák jogairól szóló törvénnyel előírt 

járadékok kifizetésének módjáról szóló szabályzat (az SZSZK Hiv. Közlönye 18/90), 

- Az óvodai csoportokba beiratkozó gyermekek számától kisebb, illetve nagyobb létszámú 

óvodai csoportok alakításának kritériumairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 

44/11), 

- A gyermekes családok anyagi támogatásának közelebbi feltételiről és módjáról szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 58/18 száma), 

- A kommunális rendőri vizsgára vonatkozó szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 148/20), 

- A kommunális rendőri munkafeladatok ellátására való szakmai képesítésről szóló szabályzat 

(az SZK Hivatalos közlönye 148/20), 

- A kommunális rendőrség munkájának végzéséhez szükséges pszichofizikai képességek 

meghatározásának módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 106/09), 

- A költségvetési szervek, a kötelező társadalombiztosítási szervek és a költségvetési 

pénzalapok pénzügyi jelentései előkészítésének és benyújtásának módjáról szóló szabályzat 

(az SZK Hiv. Közlönye 18/15, 104/18 és 151/20, 8/21, 41/21), 

- A nemzetközi anyakönyvi kivonatok kiadásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 

15/10), 

- A halotti bizonyítványok kiadásának eljárásáról és a halotti bizonyítvány űrlapjáról szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 25/11, 103/18), 

- A munkahelyi balesetekről és szakmai megbetegedésekről szóló jelentések űrlapjainak 

tartalmáról és vezetésük módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 72/06, 84/06-

jav., 4/16, 106/18 és 14/19), 

- A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos nyilvántartásokról szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 62/07), 

- Az egészségügyi kockázattal járó munkahelyen dolgozó alkalmazottak előzetes és időszaki 

orvosi vizsgálatáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 120/07, 93/08 és 53/17), 

- A személyes munkavédelmi eszközök használata melletti biztonságos és egészséges 

munkavégzést biztosító megelőző intézkedésekről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 92/08), 

- A biztonságos és egészséges munkavégzést biztosító megelőző intézkedésekről szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 21/09), 

- A munkaeszközök használata melletti biztonságos és egészséges munkavégzést biztosító 

megelőző intézkedések szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye   23/09), 

- A képernyő használata melletti biztonságos és egészséges munkavégzést biztosító megelőző 

intézkedések szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 106/09, 93/13 és 86/19), 

- A munkahelyi és munkakörnyezeti kockázati tényezők felmérésének módjáról és eljárásáról 

szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 72/06, 84/06-jav. és 30/10), 

- Szabályzat a gépjárművek és pótkocsik regisztrálásáról (az SZK Hivatalos Közlönye 69/10, 

101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14, 65/15, 95/15, 71/17, 44/18-más törv., 63/18 és 

96/19), 

- A gépjárművezetői engedélyekről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 73/10, 20/19 

és 43/19), 

- Az általános és középiskolában és a kollégiumokban dolgozók ágazati kollektív szerződése 

(az SZK Hivatalos Közlönye 12/09 és 67/11 száma), 

- Az általános és középiskolában és a kollégiumokban dolgozók ágazati kollektív szerződésének 

meghosszabbításáról szóló megállapodás (az SZK Hivatalos Közlönye 1/12), 
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- Az óvodai oktatási–nevelési programok megvalósításának jogszabályozásáról szóló szabályzat 

(az SZK Hivatalos Közlönye 4/94), 

- Az első gyermek utáni szülői pótlékra való jogosultság érvényesítésének közelebbi 

feltételiről és módjáról szóló szabályzat (a VAT Hivatalos Lapja 13/05), 

- A gyermekápolási szabadságra vagy részmunkaidős munkavállalásra való jog 

érvényesítésének feltételeiről, eljárásáról és módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 56/18), 

- Szabályzat az állampolgárság bejegyzésének módjáról a születési anyakönyvbe és az 

állampolgárság megszerzésére és megszűnésére vonatkozó űrlapokba (az SZK Hivatalos 

Közlönye 22/05, 84/05, 121/07 és 69/10), 

- Az iskoláskor előtti intézmények oktatási és nevelési programja árszabásának mércéiről szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 146/14), 

- Szabályzat az egyéni oktatási programra való jogosultság megállapítására, a program 

alkalmazására és értékelésére vonatkozó közelebbi utasításokról (az SZK Hivatalos Közlönye 

74/18), 

- Szabályzat az óvodai külön programok megvalósítási feltételeinek standardjairól (az SZK 

Hivatalos Közlönye 61/12), 

- A gyermekellátási intézmények működésének közelebbi feltételeiről szóló szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönye 50/94 és 6/96 száma), 

- Az egyéni oktatási tervre való jogosultság megállapításának, a terv alkalmazásának és az 

értékelésnek közelebbi feltételeiről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 76/10), 

- A külön óvodai programok feltételeinek standardjairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 58/12), 

- A környezetvédelemre vonatkozó információk továbbítási díjainak mértékéről szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 35/10), 

- A megelőzési politika tartalmáról, valamint a biztonsági jelentés és a baleset megelőzési terv 

kidolgozásának módszertanáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 41/10)  

- A környezetvédelmi indikátorok országos jegyzékéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 37/11), 

- A védett természeti javak osztályozásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye  

- A védett természeti javak megjelölésének módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye  

- A légszennyezés határértékeiről, mérési módszereiről, a mérőhelyek felállításának 

kritériumairól és az adatok nyilvántartásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye  

- Az épületek és munkálatok környezeti hatáselemzése kidolgozásának feltételeiről és 

kritériumairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 49/01)  

- A légszennyezést mérő szakmai testületek által teljesítendő közelebbi feltételekről szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 5/02), 

- A rövid távú akciótervek tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 65/10, 

- Az állami és helyi hálózati mérőhelyekről szóló információcsere módjáról, a mérési 

technikákról, valamint a levegő minőségének állami és helyi hálózati megfigyelésére 

vonatkozó adatcsere módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 84/10), 

- A benzin tárolása és szállítása során keletkező illékony szerves vegyületek megengedett 

kibocsátási tényezőire vonatkozó műszaki intézkedésekről és követelményekről szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 1/12), 

- A zajos zónák meghatározásának módszereiről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 

72/10), 

- A zajszint mérés módszereiről és a zajszintmérési jelentés tartalmáról és terjedelméről szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 72/10), 

- Az akciótervek kidolgozási módszeréről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 72/10), 

- Szabályzat, melyet a zajmérést végző szakértői szervezetnek be kell tartania, valamint a 

zajmérési meghatalmazás elnyerése iránti kérelem benyújtásakor csatolandó dokumentációról 

(az SZK Hivatalos Közlönye 72/10), 

- A zajtérkép tartalmáról és kidolgozási módszereiről és azok közzétételének módjáról szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 80/10), 
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- Szabályzat a veszélyes hulladék mozgására vonatkozó dokumentum űrlapjáról és annak 

kitöltéséről (az SZK Hivatalos Közlönye 72/09), 

- A hulladékkezelési engedélyek kiadása iránti kérelem űrlapjának tartalmáról és kinézetéről 

szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 93/19), 

- A hulladék tárolására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó engedély külalakjáról és 

tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 96/09), 

- A hulladékok kategóriáiról, vizsgálatáról és osztályozásáról szóló szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönye 56/10, 93/19), 

- Az önkormányzat területén keletkező kommunális hulladék összetételére és mennyiségére 

vonatkozó adatok begyűjtésének módszeréről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 

14/20), 

- Az inert és ártalmatlan hulladék raktározására vonatkozó engedély kötelezettsége alóli 

felmentésről szóló igazolás tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 73/10), 

- A kiadott hulladékkezelési engedélyek jegyzékének tartalmáról, kinézetéről és vezetésének 

módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 95/10), 

- A hulladékra vonatkozó napi nyilvántartás és éves jelentés űrlapjáról szóló szabályzat annak 

kitöltésére vonatkozó utasításokkal (az SZK Hivatalos Közlönye 7/20, 79/21), 

- A hulladékszállító járművek kezelésének módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 98/10), 

- Az elektromos és elektronikus készülékek jegyzékéről, a veszélyes anyagokat tartalmazó 

elektromos és elektronikus készülékek használatának tilalmáról és korlátozásáról és az 

elektromos és elektronikus hulladékok kezelésének módjáról szóló szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönye 99/10), 

- Szabályzat a csomagolásnak használható anyagok meghatározására szolgáló kritériumokról, a 

kritériumok alkalmazására vonatkozó példákkal és a csomagolóanyagokra előírt alapvető 

követelményekre vonatkozó szerb standardok jegyzékével (az SZK Hivatalos Közlönye 

70/09), 

- A csomagolási hulladék éves mennyiségéről szóló szabályzat fajtánként, amelyek átvételére, 

gyűjtésére, válogatására és ideiglenes tárolására kötelezően helyet kell biztosítani (az SZK 

Hivatalos Közlönye 70/09), 

- Szabályzat a számozás módjáról, a rövidítésekről és szimbólumokról, melyeken a 

csomagolóanyagok azonosítási és jelölési rendszere alapul (az SZK Hivatalos Közlönye 

70/09), 

- Szabályzat a csomagolások fajtájáról és éves mennyiségéről a forgalomba helyezett azon 

csomagolt árura vonatkozólag, melyekre a gyártó, az importőr, a csomagoló és forgalmazó 

nem kötelező biztosítani a csomagolási hulladék kezelését (az SZK Hivatalos Közlönye 

70/09), 

- Szabályzat a csomagolásban és annak tartozékaiban található ólom, kadmium, higany és hat 

vegyértékű króm teljes koncentrációs szintjének határértékeiről, alkalmazásuk alóli 

kivételekről és a határértékek alkalmazásainak határidejéről (az SZK Hivatalos Közlönye 

70/09), 

- A csomagolási hulladék kezelésére kiadott engedélyekről vezetett regiszter tartalmáról és 

vezetésének módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 76/09), 

- A csomagolás és csomagolási hulladék kezelésére vonatkozó jelentések űrlapjairól szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 21/10), 

- Szabályzat azokról a vegyszerekről, melyek csomagolására a gyártó vagy importőr köteles 

letéti díjat megszabni és a bizonyos csomagolásokért fizetendő letéti díj mértékéről a 

csomagolóanyag vagy a benne tartott vegyszer fajtája szerint (az SZK Hivatalos Közlönye 

99/10), 

- A különösen veszélyes vegyi anyagok forgalmazására, illetve használatára kiadott 

engedélyekről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 94/10 és 55/11 száma), 

- A környezeti hatástanulmányokat értékelő műszaki bizottság munkájára vonatkozó szabályzat 

(az SZK Hivatalos Közlönye 69/05), 

- A környezeti hatástanulmány közszemlére bocsátásáról, bemutatásáról és az arra vonatkozó 

közvitáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 69/05), 
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- A környezeti hatásvizsgálatról szóló rendeletekkel meghatározott eljárások végrehajtásáról 

szóló nyilvános könyvek tartalmának, külalakjának és vezetésük módjáról szóló szabályzat (az 

SZK Hivatalos Közlönye 69/05), 

- A vízjogi okiratok iránti kérelem tartalmáról és formanyomtatványáról, a létesítési engedély 

kiadásához kapcsolódó vélemény tartalmáról és a vízjogi engedélyezésre vonatkozó jelentés 

tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 72/17), 

- Az energetikai engedélyek kiadásának kritériumairól, az energetikai engedélyek iránti kérelem 

tartalmáról és a kiadás módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 23/06, 113/08 

és 50/11), 

- A szakember állományra vonatkozó feltételekről, valamint az energetikai tevékenységekre 

vonatkozó jogosítványok kiadásának és visszavonásának módjáról szóló szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönye 117/05); 

- A földrészletek kataszteri osztályozásáról és minősítéséről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 61/12), 

- A szolgálati jelzés külalakjáról és tartalmáról, valamint az építési terület lezárásának 

eljárásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 79/09), 

- az építési engedélyek tartalmáról és kiadásuk módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 93/11), 

- A környezeti zaj elleni védelmi intézkedésekről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 

80/10), 

- A hulladék gumiabroncsok kezelési módjára és eljárására vonatkozó szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönye 104/09 és 81/10), 

- A nem ionizáló sugárzás szintjének szisztematikus vizsgálatát végző jogi személyek számára 

előírt feltételekről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 104/09), 

- A nem ionizáló sugárzás szintjének vizsgálatát végző jogi személyek számára előírt 

feltételekről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 104/09), 

- Szabályzat a környezetre ható nem ionizáló sugárzás szintjének szisztematikus vizsgálatáról 

szóló jelentés tartalmáról és kinézetéről (az SZK Hivatalos Közlönye 104/09), 

- A nem ionizáló sugarakat kibocsátó kiemelt jelentőségű forrásokról szóló szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönye 104/09), 

- A nem ionizáló sugárdózis határértékeiről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 

104/09), 

- A nem ionizáló sugarakat kibocsátó kiemelt jelentőségű forrásokról vezetett nyilvántartás 

tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 104/09), 

- A védett területek kezelői által teljesítendő feltételekről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 85/09), 

- Szabályzat a veszélyes hulladék mozgására vonatkozó dokumentum űrlapjáról és annak 

kitöltéséről (az SZK Hivatalos Közlönye 72/09), 

- A közpénzekből alapított, szerbiai székhelyű kulturális intézmények központi 

nyilvántartásának tartalmáról és vezetésének módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 38/10), 

- Szabályzat az iratok és beadványok elektronikus úton történő kézbesítésének módjáról az 

egyesített eljárással kapcsolatos okiratok kézbesítésének formájában (az SZK Hivatalos 

Közlönye 113/15), 

- Szabályzat az egyesített eljárás elektronikus úton történő lebonyolításáról (az SZK Hivatalos 

Közlönye 68/19), 

- A műszaki dokumentáció kidolgozásának és ellenőrzésének tartalmáról, módjáról és 

eljárásáról szóló szabályzat az épület osztálya és rendeltetése szerint (az SZK Hivatalos 

Közlönye 73/19), 

- Az állami tulajdonú földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról 

szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20 és 

133/20), 
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- A nyilvántartás tartalmáról, a lakóközösségek adatainak bejegyzéséhez és nyilvántartásához 

szükséges dokumentációról, valamint az adatok és dokumentumok benyújtásának módjáról 

szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 49/17), 

- Az épületek karbantartásán és felújításán végzett tevékenységek fajtájáról, mértékéről és 

üteméről, valamint a karbantartási program kidolgozásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 54/17), 

- Az önkormányzati hivatalnokok általános és különleges szakmai továbbképzése kötelező 

elemeinek meghatározásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 49/17), 

- A lakhatási igényekre, feltételekre és az önkormányzati lakástámogatási programokra 

vonatkozó jelentés nyomtatványáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 52/17), 

- Az önkormányzati hivatalnokok általános szakmai továbbképzési programjai listájának 

meghatározásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 95/17), 

- Szabályzat a pénzforgalom lebonyolításának módjáról az egységesített kincstári számla 

keretében (az SZK Hivatalos Közlönye 96/17, 68/19, 91/20, 152/20), 

- A nemzeti kerettantervről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 98/17),  

- A nyilvántartás tartalmáról, a lakóközösségek adatainak bejegyzéséhez és nyilvántartásához 

szükséges dokumentációról, valamint az adatok és dokumentumok benyújtásának módjáról 

szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 49/17), 

- A non-profit bérleti díjak kiszámításának egységes módszertanáról szóló szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönye 90/17), 

- Az önkormányzat által a közös épületrészek beruházási költségeinek fedezésére meghatározott 

minimális összeg megszabásának kritériumairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 

101/17), 

- Szabályzat a háztartások teljes havi jövedelmének megemelt összegéről, a támogatott 

energiafogyasztói státus elnyerésének feltételeként (az SZK Hivatalos Közlönyének 82/19), 

- A munkabiztonsági jelzések biztosításáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 

95/10 és 108/17 száma), 

- A diákhitelekről és ösztöndíjakról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 36/19), 

- A 2020. évi önkormányzati költségvetés bérekre tervezett és kifizetett kiadásairól való 

beszámolás módjáról és a beszámolók tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 13/20), 

- A számlák vagy egyéb fizetési kérelmek nyilvántartásának módjáról és eljárásáról, valamint a 

számlák központi nyilvántartásának vezetéséről és tartalmáról szóló szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönye 7/18). 

- Szabályzat az önkormányzat területén található hulladéklerakókról és szeméttelepekről 

vezetett nyilvántartás módjáról és kinézetéről (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/18), 

- Szabályzat a közhasznú ifjúsági programok és projektek finanszírozásáról és támogatásáról 

(az SZK Hivatalos Közlöny 30/18). 

- az energiatakarékossági célok teljesítéséről szóló éves beszámoló nyomtatványáról szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 32/16 és 65/18), 

- A kulturális örökség digitalizálásának közelebbi feltételeiről szóló szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 76/18 száma), 

- A szakmai továbbképzési programok értékelésének kritériumairól és mércéiről szóló 

szabályzat (az SZK Hiv. Közl. 101/18), 

- A játszóterek biztonságosságáról szóló szabályzat (az SZK Hiv. Közl. 41/19). 

- Szabályzat az építmények és munkálatok azon külön típusáról, melyekre nem kell hatósági 

engedélyt szerezni, valamint a munkálatok engedélyezéséről szóló határozat alapján építendő 

épület fajtájáról, illetve a végzendő munkálatok típusáról, továbbá a kérelemhez csatolandó 

műszaki dokumentáció terjedelméről, tartalmáról, ellenőrzéséről és az illetékes szerv által 

lebonyolítandó eljárásról (az SZK Hivatalos Közlönye 102/20), 
- Szabályzat a foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartások vezetéséről és az adatok közelebbi 

tartalmáról (az SZK Hivatalos közlönye 15/10 és 7/19), 
- Szabályzat a kataszteri mérésekről, az ingatlan-nyilvántartás megújításáról és az ahhoz 

kapcsolódó földmérői munkákról (az SZK Hivatalos Közlönye 7/19, 26/20), 
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- Szabályzat a kataszteri mérésekről és az ingatlan-nyilvántartásról (az SZK Hivatalos Közlönye 

7/16, 88/16 és 7/19-más előírások). 
- Szabályzat a tervek szakellenőrzését végző bizottság, a tervek összehangoltságát ellenőrző 

bizottság, az önkormányzati egységek tervbizottságának és a településrendezési tervek 

szakmai ellenőrzését végző bizottság tagjai kiválasztásának módjáról és eljárásáról, a 

bizottsági tagok jogairól és tiszteletdíjuk mértékéről, valamint a bizottságok működésének 

feltételeiről és módjáról (az SZK Hivatalos Közlönye 32/19). 
- Szabályzat a közegészségügyi intézkedések alkalmazásának közelebbi feltételeiről a 

környezetvédelem és a lakosság egészségének terén (az SZK Hivatalos Közlönye 34/19), 

- Szabályzat a védett területek használati díja alóli felmentés kritériumairól (az SZK Hivatalos 

Közlönye 34/19), 

- Szabályzat a közutak állapotának ellenőrzésére vonatkozó beszámoló tartalmáról és 

formájáról (az SZK Hivatalos Közlönye 34/19), 

- Szabályzat a közúti balesetekről szóló beszámolók tartalmáról (az SZK Hiv. Közlönye 34/19) 
- Szabályzat a kiemelkedően tehetséges diákok ösztöndíjazásáról (az SZK Hiv. Közlönye 

36/19) 
- Szabályzat a bizottsági tagok kiválasztásának módjáról és eljárásáról, a bizottsági 

tiszteletdíjakra való jogosultságról és a díjak mértékéről, az ellenőrző bizottság munkájának 

feltételeiről, módjáról, módszereiről és a döntéshozatal módjáról, valamint a szakmai 

ellenőrzésről szóló beszámoló tartalmáról (az SZK Hivatalos Közlönye 46/19). 
- Szabályzat az adóbevallás kinézetéről, tartalmáról és benyújtásának módjáról annak a díjnak a 

kiszabásában szerepet játszó adatokkal, amit a környezetvédelmi díj kötelezettjei kötelesek az 

önkormányzati szervhez benyújtani, illetve az az adóbevallás, amit a környezetvédelmi és 

fejlesztési díj kötelezettje köteles havonta benyújtani a helyi önkormányzati egység illetékes 

testületének vagy a közigazgatási hivatalnak áruk átvételére vagy kézbesítésére a hónap 

folyamán (az SZK Hiv. Közlönye 93/19), 

- Szabályzat a közútnak a közlekedési baleset létrejöttéhez, illetve annak következményeihez 

való hozzájárulását vizsgáló független értékelés tartalmáról és lebonyolításának módjáról (az 

SZK Hivatalos Közlönye 46/19), 

- Szabályzat a szociális központok szervezetéről, jogszabályaikról és működésük standardjairól 

(az SZK Hivatalos Közlönye 59/08, 37/10, 39/11-más szab., 1/12-más szab. és 51/19) 
- Szabályzat az építésfelügyeleti könyv, az építési napló és az építési könyv tartalmáról és 

vezetésének módjáról (az SZK Hivatalos Közlönye 62/19), 

- Szabályzat a szennyezett területek kataszterének tartalmáról és vezetéséről, az adatok 

fajtájáról, tartalmáról, az adatlapokról, és az adatok átadásának módjáról és határidejéről (az 

SZK Hivatalos Közlönye 58/19), 

- Szabályzat a közutak megjelöléséről és nyilvántartásáról (az SZK Hivatalos Közlönye 65/19). 

- Szabályzat a költségvetési rendszer standard osztályozási keretéről és számlarendjéről (az 

SZK Hivatalos Közlönye 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 

14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21),  

- Szabályzat az adó bevételi számlák vezetésének feltételiről és módjáról és az e számlákon 

lévő pénzeszközök elosztásáról (az SZK Hivatalos Közlönye 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 

114/17, 36/18, 44/18-más törv., 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 151/20, 101/22), 

- Szabályzat a talajszennyezést és talajromlást okozó tevékenységek listájáról, a talaj 

megfigyelésére irányuló eljárásról, az adatok tartalmáról, a határidőkről és egyéb 

követelményekről (az SZK Hivatalos Közlönye 102/20), 

- Szabályzat az ingyenes jogsegélyt nyújtók nyilvántartásába történő bejegyzés módjáról és a 

nyilvántartás vezetéséről (az SZK Hivatalos Közlönye 68/19), 

- Szabályzat az ingyenes jogsegélyezés és jogi támogatás nyilvántartásának vezetéséről (az SZK 

Hivatalos Közlönye 68/19), 

- Szabályzat az ingyenes jogsegély iránti kérelem nyomtatványának kinézetéről és tartalmáról 

(az SZK Hivatalos Közlönye 68/19), 

- Szabályzat az ingyenes jogsegélyről szóló törvény alkalmazásáról tartott képzések 

megszervezéséről és lebonyolításuk módjáról (az SZK Hivatalos Közlönye 68/19), 
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- Szabályzat a kérelmezőknek az ingyenes jogsegélyt nyújtókhoz való utalásáról (az SZK 

Hivatalos Közlönye 68/19), 

- Szabályzat az önkormányzati szervek nyilvántartása vezetésének módjáról az ingyenes 

jogsegélyek és jogi támogatás iránti kérelmekkel kapcsolatban (az SZK Hivatalos Közlönye 

68/19), 

- Szabályzat az ingyenes jogsegély utáni díjak fizetéséről és az átvett pénzeszközök 

visszatérítésénke eljárásáról (az SZK Hivatalos Közlönye 80/19), 

- Szabályzat a szociális védelmi szolgáltatások nyújtásának közelebbi feltételeiről és 

standardjairól (az SZK Hivatalos Közlönye 42/13, 89/18 és 73/19), 

- Szabályzat a sürgős útjavításon végzett munkálatok fajtájáról és azok elvégzésének módjáról 

(az SZK Hivatalos Közlönye 75/19) 

- Szabályzat a költségvetési pénzalapok eszközeinek felhasználásáról szóló program 

nyomtatványáról és a költségvetési pénzalapok eszközeinek felhasználásáról szóló 

beszámolóról, átadásának módjáról és határidejéről (az SZK Hivatalos Közlönye 80/19), 

- Szabályzat a helyi önkormányzatok tervezett és megvalósított bevételei és jövedelmei, 

valamint a tervezett és végrehajtott kiadásai és ráfordításai pénzügyi beszámolóinak 

tartalmáról és módjáról (az SZK Hiv. Közlönye 79/11), 

- Szabályzat a költségvetési szervek azonosításának és nyilvántartásának módjáról, valamint a 

Kincstár Igazgatóságnál az alszámlák megnyitásának és törlésének feltételeiről és módjáról 

(az SZK Hiv. Közlönye 113/13, 8/14 és 24/16), 

- Szabályzat az adóbevallások formanyomtatványairól (az SZK Hiv. Közlönye 93/19, 151/20), 

- Szabályzat a vagyonadó kivetésére szolgáló adóbevallások formanyomtatványairól (az SZK 

Hivatalos Közlönye 108/13, 118/13, 101/17, 48/18 és 104/18), 

- Szabályzat a kézművességnek, illetve háztáji gazdálkodásnak számító munkák 

meghatározásáról, azok certifikálásáról és a kiadott tanúsítványokról vezetett külön 

nyilvántartásokról (az SZK Hiv. Közlönye 56/12), 

- Szabályzat a közszféra pénzgazdálkodási és ellenőrzési rendszerének létrehozására, 

működésére és beszámolására vonatkozó közös kritériumokról és szabványokról (az SZK Hiv. 

Közlönye 89/19), 

- A kategorizálatlan vendéglátó létesítmények, a kategorizálatlan tengeri szálláshelyek, a 

kategorizálatlan vadászati turisztikai szálláshelyek bejelentésének tartalmáról és módjáról, 

valamint a szálláshelyek nyilvántartásának tartalmáról és módjáról szóló szabályzat (az SZK 

Hiv. Közlönye 90/19) 2. és 3. szakasz, 5. szakasz 2. és 4. bekezdésének, a 6. szakasz 3. 

bekezdésének, a 7. szakasz és az 5. melléklet rendelkezései, 

- Szabályzat a központi információs rendszer adatainak beviteléről, működéséről, vezetéséről és 

használatáról, valamint annak tartalmáról és az adatok fajtájáról (az SZK Hivatalos Közlönye 

87/20), 

- A beruházási dokumentációról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 87/19), 

- A megvalósíthatósági tanulmányról és az előzetes megvalósíthatósági tanulmányról szóló 

törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 87/19), 

- Szabályzat a megvalósíthatósági tanulmány és az előzetes megvalósíthatósági tanulmány 

keretében végzett pénzügyi és gazdasági elemzések paramétereinek kidolgozásáról (az SZK 

Hivatalos Közlönye 87/19), 

- Szabályzat a nagy méretű beruházások költségvetésbe való felvételéről (az SZK Hivatalos 

Közlönye 87/19), 

- Szabályzat a nagy méretű beruházások megvalósításának követéséről (az SZK Hivatalos 

Közlönye 87/19), 

- Szabályzat a nagy beruházások ésszerűsítésének eljárásáról (az SZK Hivatalos Közlönye 

87/19), 

- Szabályzat a nagy méretű beruházások bázisának tartalmáról (az SZK Hivatalos Közlönye 

87/19), 

- Szabályzat a közúti közlekedés biztonságát koordináló tanács működéséről (az SZK Hivatalos 

Közlönye 8/20), 
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- Szabályzat a felvételek nyilvános helyen történő készítésének módjáról és arról, hogy a 

kommunális rendőrök milyen módon jelentik be a felvételkészítési szándékot (az SZK 

Hivatalos Közlönye 27/20, 101/20), 

- Szabályzat a kommunális rendőrség által vezetett nyilvántartások tartalmáról, a vezetésük 

módjáról és bizonyos adatok megsemmisítéséről (az SZK Hivatalos Közlönye 27/20), 

- Szabályzat a kommunális rendőrség ellenőrzésének módjáról és eljárásáról (az SZK Hivatalos 

Közlönye 27/20), 

- Szabályzat a kommunális rendőrök szolgálati igazolványáról (az SZK Hivatalos Közlönye 

27/20). 

- Szabályzat a tagosítás programjának tartalmáról, kidolgozásának és meghozatalának 

eljárásáról (az SZK Hivatalos Közlönye 62/20) 

- Szabályzat a turizmusfejlesztési program tartalmáról és kidolgozásának módjáról (az SZK 

Hivatalos Közlönye 86/20), 

- Szabályzat a biztonságos és egészséges munka biztosítását és a járványok megjelenésének és 

terjedésének megakadályozását célzó megelőző intézkedésekről (az SZK Hivatalos Közlönye 

94/20), 

- Szabályzat a közutak rehabilitációján végzett munkákról (az SZK Hivatalos Közlönye 23/19), 

- Szabályzat a köztisztviselői ajándékok elfgadásáról (az SZK Hivatalos Közlönye 118/20), 

- Szabályzat a köztisztviselők nyilvántartásáról, valamint a köztisztviselők vagyonának és 

jövedelmeinek nyilvántartásáról (az SZK Hivatalos Közlönye 118/20), 

- A tartomány és az önkormányzatok költségvetésének végrehajtási rendszeréről szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 154/20), 

- Szabályzat a kérelmek, beszámolók, tájékoztatások és nyilvántartások kinézetéről és 

tartalmáról, a nyilvántartások vezetésének módjáról és a különleges nyilvántartásról a 

lobbizási eljárásban (az SZK Hivatalos Közlönye 53/19 és 42/20, 

- Szabályzat a felügyelői vizsgálkról (az SZK Hivatalos Közlönye 15/20), 

- Szabályzat a közbeszerzési eljárások pályázati anyagának tartalmáról (az SZK Hivatalos 

Közlönye 21/21), 

- Szabályzat a közúti forgalom energiafogyasztási mutatóinak számítási módszertanáról  (az 

SZK Hivatalos Közlönye 98/21), 

- Szabályzat a kumulatív energiamegtakarítási cél számítási módszertanáról (az SZK Hivatalos 

Közlönye 96/21), 

- Szabályzat az irattári és dokumentációs anyagok tárolására és védelmére szolgáló megfelelő 

tér és felszerelés az irattári és dokumentációs anyag létrehozójánál és birtoklójánál történő 

biztosításának részletes feltételeiről (az SZK Hivatalos Közlönye 111/21), 

- Szabályzat a közvállalatok éves vagy hároméves üzleti programjának végrehajtásáról szóló 

negyedéves beszámolók formáiról (az SZK Hivatalos Közlönye 36/16 i 131/21). 

- Szabályzat azokról a feltételekről, melyeket a kommunális rendőröknek teljesíteniük kell a 

vendéglátó-ipari egységekből származó zaj méréséhez (az SZK Hivatalos Közlönye 132/21), 

- Szabályzat a talajmonitorozási jelentés tartalmáról és formájáról (az SZK Hivatalos Közlönye 

126/21), 

- Szabályzat az energiahatékonysági követelményekről a közbeszerzési eljárásokban (az SZK 

Hivatalos Közlönye 10/22). 

 

Kormányrendeletek: 

- Az ingatlanok közvetlen megállapodás útján történő megszerzésének és értékesítésének, 

valamint a köztulajdonú javak bérbeadásának feltételeiről és módjáról, és az árverés és írásos 

ajánlatgyűjtés eljárásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 16/18), 

- Az általános beszerzési szójegyzék meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 56/14), 

- A költségvetési szervek általi új munkaerő-felvétel és kiegészítő munkára való alkalmazás 

jóváhagyatásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 159/20), 
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- Az államigazgatási szervek irodai ügyviteléről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos 

Közlönye 80/92, 45/19, 98/16), 

- Az államigazgatási szervek elektronikus iroai ügyviteléről szóló kormányrendelet (az SZK 

Hivatalos Közlönye 40/10, 42/17),  

- A költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 125/03, 

12/06, 27/20) 

- A távhődíj árának megszabásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 96/13) 

- A Ludasi tó Különleges Természeti Rezervátum védelméről szóló kormányrendelet (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 30/06), 

- A Szelevényi Puszta Különleges Természeti Rezervátum védelméről szóló kormányrendelet 

(az SZK Hivatalos Közlönye 37/97), 

- A Ludasi tó Különleges Természeti Rezervátum védelméről szóló kormányrendelet (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 30/06), 

- A Szabadkai Homokvidék Tájvédelmi Terület védelméről szóló kormányrendelet (az SZK 

Hivatalos Közlönye 127/03 és 113/04 száma), 

- A tevékenységek ágazati besorolásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 54/10), 

- A köz- és magánszféra közötti partnerségre vonatkozó közbeszerzési szerződések 

végrehajtásának felügyeletéről szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 47/13 száma) 

- Kormányrendelet az államigazgatási szervekben kinevezett személyek és alkalmazottak 

bérszorzójáról (az SZK Hivatalos Közlönyének 44/08-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 

2/12, 113/17-más előírások és 23/18), 

- A közszolgálati dolgozók bérszorzóiról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 

44/01,15/02-más rendelet, 30/02, 32/02-jav., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 

120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 

40/07,60/07,91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08 ,113/08, 

79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14, 113/17-más törv., 

95/18-más törv., 86/19-más törv.), 

- A közvállalatokban dolgozók munkabér-elszámolásának és kifizetésének módjáról és 

ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 27/14), 

- Az 1990.08.17. utáni fegyveres akcióban részt vett harcosok, hadirokkantak és háborús 

polgári rokkantak anyagi támogatásáról és egyéb jogairól szóló kormányrendelet (az SZK 

Hivatalos Közlönye 7/92, 20/92, 31/92, 84/92, 45/93, 75/93, 8/94, 37/94 és 52/96), 

- A harcos és rokkantvédelemmel kapcsolatos bizonyos kormányrendeletek hatályának 

megszűnéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 35/06), 

- A Jugoszláv Hadsereg tagjainak és a ravnagorai mozgalom részvevői harcos és 

rokkantvédelemmel kapcsolatos jogai érvényesítésének módjáról szóló kormányrendelet (az 

SZK Hivatalos Közlönye 51/05 és 103/12-US száma), 

- Az iskoláskor előtti intézmények és az általános iskolák hálózatára vonatkozó okiratok 

meghozatalának kritériumairól szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 

80/10), 

- Az állami közalkalmazottak és kinevezett tisztségviselők lakásszükségleteinek kielégítéséről 

szóló kormányrendelet 41-43. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönye 102/10, 117/12-AB és 

104/16-más törv.), 

- Kormányrendelet annak módjáról, feltételeiről és eljárásáról, ahogyan köztulajdonú építési 

telek elidegeníthető vagy bérbe adható a piaci árnál vagy bérleti díjnál alacsonyabb összegért, 

vagy díjmentesen, valamint az ingatlancsere feltételeiről, módjáról és eljárásáról (az SZK 

Hivatalos Közlönye 61/15, 88/15, 46/17 és 30/18), 

- A környezetszennyezési díj visszatérítésének, csökkentésének vagy a díj alóli felmentés 

mércéiről és feltételeiről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 113/05 és 24/10 

száma), 

- A szennyezések fajtáiról, a környezetszennyezési díj elszámolásának kritériumairól és a 

díjkötelezettekről, a díj mértékéről, elszámolásának és fizetésének módjáról szóló 

kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 113/05, 6/07, 8/10, 102/10 és 15/12), 
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- Kormányrendelet a környezetre hatást gyakorló tevékenységek meghatározásának 

kritériumairól a tevékenység folytatásából eredő negatív környezeti hatások foka szerint, a 

díjak összegéről, a kedvezményekre való jogosultság feltételeiről, valamint a természetes 

személyeknek a környezetre gyakorolt hatása szempontjából fontos kritériumokról (az SZK 

Hivatalos Közlönye 89/19), 

- Kormányrendelet a környezetvédelmi és -fejlesztési díj megszabásának kritériumairól és a díj 

legmagasabb összegéről (az SZK Hivatalos Közlönye 111/09), 

- Kormányrendelet a környezetvédelmi információs rendszer tartalmáról és vezetésének 

módjáról, az adatgyűjtés módszertanáról, struktúrájáról, közös alapjairól, kategóriáiról és 

szintjeiről, valamint azon információk tartalmáról, melyekről rendszeresen értesíteni kell a 

nyilvánosságot (az SZK Hivatalos Közlönye 112/09), 

- Kormányrendelet a veszélyeztetett környezet státus kijelölésének kritériumairól és a szanálási 

és remediációs prioritások meghatározásáról (az SZK Hivatalos Közlönye 22/10), 

- Kormányrendelet a talaj állapotának és minőségének rendszeres ellenőrzéséről (az SZK 

Hivatalos Közlönye 73/19), 

- A levegő minőségének követelményeiről és a megfigyelés feltételeiről szóló kormányrendelet 

(az SZK Hivatalos Közlönye 11/10 és 75/10 száma), 

- Kormányrendelet a környezetben tartósan megmaradó, akaratlanul kibocsátott szerves 

szennyező anyagok országos leltárjegyzékéhez szükséges adatok begyűjtésének módszeréről 

(az SZK Hivatalos Közlönye 76/10), 

- A légszennyező anyagok kibocsátási határértékeiről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos 

Közlönye 71/10 és 6/11-jav.) – az alkalmazás határidejét a 44-47 szakaszok írják elő, 

- Kormányrendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásának országos leltárjegyzékéhez 

szükséges adatok begyűjtésének módszeréről (az SZK Hivatalos Közlönye 81/10), 

- Kormányrendelet a hulladék lerakón történő elhelyezéséről (az SZK Hivatalos Közlönye 

92/10), 

- Kormányrendelet az égetendő hulladék fajtáiról, a hulladékégető művek helyének kijelölésére 

vonatkozó feltételekről és kritériumokról, s a megtervezésük, felépítésük, felszerelésük és 

működésük műszaki és technológiai feltételeiről és a hulladékégetés maradványainak 

kezeléséről (az SZK Hivatalos Közlönye 102/10), 

- Kormányrendelet azoknak a tevékenységeknek és berendezéseknek fajtáiról, melyekre 

integrált engedélyt kell kiadni (az SZK Hivatalos Közlönye 84/05), 

- A minőségi standardok elérhető legjobb alkalmazási technikáinak és az integrált engedélyek 

kibocsátási határértékeinek meghatározására szolgáló kritériumokról szóló kormányrendelet 

(az SZK Hivatalos Közlönye 84/05), 

- A meglévő üzemek működésének vagy a feltételekhez kötött tevékenységek alkalmazkodási 

intézkedések programjai tartalmáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 

84/05), 

- Az integrált engedélyek iránti kérelmek benyújtásának ütemére vonatkozó terv 

meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 108/08), 

- Kormányrendelet a szociális ellátást szolgáló célátutalásokról (az SZK Hivatalos Közlönye 

18/16), 

- Kormányrendelet az egészségügyi intézmények hálózatának tervéről (az SZK Hiv. Közlönye 

5/20, 11/20, 52/20, 88/20, 62/21, 74/21), 

- Kormányrendelet a zajmutatókról, a határértékekről, a zajmutatók, a környezeti zajterhelés és 

zajártalmak értékelésének módszereiről (az SZK Hivatalos Közlönye 75/10), 

- Kormányrendelet a nagy méretű beruházások megvalósulására vonatkozó beszámolók 

tartalmáról, kidolgozásának és értékelésének módjáról, valamint a megvalósítás követéséről 

szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 63/17), 

- A köztársasági, tartományi és önkormányzati költségvetésből pénzelt, illetve támogatott 

kulturális projektek kiválasztásának kritériumairól, mércéiről és módjáról szóló 

kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönyének 105/16 és 112/17 száma), 

- Kormányrendelet az elvi engedélyezésről (az SZK Hivatalos Közlönye 115/20), 

- Kormányrendelet a kommunális tevékenységek folytatásának megkezdéséről és annak 

feltételeiről (az SZK Hivatalos Közlönye 13/18, 66/18 és 51/19), 
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- Kormányrendelet az előbérleti jog érvényesítésének feltételeiről, módjáról és eljárásáról, a 

bérleti díj megszabásának kritériumairól, és az előbérleti jog iránti kérelemhez mellékelendő 

dokumentációról (az SZK Hivatalos Közlönyének 30/18),  

- Kormányrendelet a talajban lévő szennyező, káros és veszélyes anyagok határértékeiről (az 

SZK Hivatalos Közlönye 30/18), 

- A munkakör azonosító kódokról szóló kormányrendelet (az SZK Hiv. Közlönye 48/18), 

- A támogatott energiafogyasztókról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 

113/15, 48/16-más szabályzat, 88/16-más szab., 49/17-más szab., 104/17-más szab., 36/18-

más szab., 59/18, 88/18-más szab., 34/19-más szab. 82/19-más szab., 76/20-más szab., 

144/20-más szab., 51/21-más szab.), 

- Kormányrendelet a közvállalatok és a közhasznú tevékenységet folytató egyéb szervezeti 

formák 2020. évi működési tervei és a 2020-2022. időszakra vonatkozó hároméves tervei 

elemeinek meghatározásáról (az SZK Hivatalos Közlönye 74/19), 

- Kormányrendelet a hivatalnokok értékeléséről (az SZK Hivatalos közlönye 2/19), 

- Kormányrendelet a hatósági szervek honlapjai kidolgozásának és fenntartásának közelebbi 

feltételeiről (az SZK Hivatalos Közlönye 104/18), 

- Kormányrendelet az e-közigazgatás létrehozásának közelebbi feltételeiről (az SZK Hivatalos 

Közlönye 104/18), 

- Kormányrendelet az e-közigazgatás informatikai és kommunikációs hálózatának fenntartására 

és fejlesztésére vonatkozó szervezeti és műszaki standardjairól és a hatósági szervek hálózatra 

való csatlakoztatásról (az SZK Hivatalos Közlönye 104/18), 

- Kormányrendelet a metaadat-nyilvántartás módjáról, a hivatali szervek hozzáférésének 

engedélyezéséről és az engedély felfüggesztéséről és megvonásáról, valamint az eUprava 

portálon végzett munka módjáról (az SZK Hiv. Közlönye 104/18), 

- Kormányrendelet a szabadon hozzáférhető adatok portáljának működéséről (az SZK Hivatalos 

Közlönye 104/18), 

- Kormányrendelet a középtávú tervek kidolgozásának módszertanáról (az SZK Hivatalos 

Közlönye 8/19), 

- Kormányrendelet a közutak osztályozásának kritériumairól (az SZK Hivatalos Közlönye 

38/19), 

- Kormányrendelet az üdülőhelyi illeték éves összege meghatározásának feltételeiről és 

módjáról a magánszállást és falusi vendégházat üzemeltető természetes személyek számára, és 

fizetésének módjáról és határidejéről (az SZK Hivatalos Közlönye 47/19 és 51/19) 

- Kormányrendelet a központi népesség-nyilvántartásban szereplő adatok letöltésének, 

cseréjének, elérésének és védelmének módjáról, valamint a központi népesség-nyilvántartás 

vezetése szempontjából fontos egyéb technikai kérdésekről (az SZK Hivatalos Közlönye 

68/19), 

- Kormányrendelet a bizonyos kommunális tevékenységeket folytató gazdasági társaságokról 

vezetett nyilvántartás tartalmáról és vezetésének módjáról (az SZK Hiv. Közlönye 94/19), 

- Kormányrendelet az államvizsgáról (az SZK Hiv. Közleménye 86/19), 

- Kormányrendelet a kiadások jellegének meghatározására vonatkozó kritériumokról, valamint 

a hozzájárulás megszerzésének feltételeiről és módjáról bizonyos szerződések megkötésére, 

amelyek a kiadások jellege miatt több évig tartó fizetést igényelnek (az SZK Hiv. Közlönye 

21/14 és 18/19), 

- Kormányrendelet a nagy méretű projektek irányításáról (az SZK Hiv. Közlönye 51/19), 

- Kormányrendelet az adóhalasztás közelebbi feltételeiről (az SZK Hiv. Közlönye 53/03, 61/04, 

71/05), 

- Kormányrendelet a válságkezelő törzskarok összetételéről és működésük módjáról és 

megszervezéséről (az SZK Hivatalos Közlönye 27/20), 

- Kormányrendelet az átruházott feladatok közös ellátásának feltételeiről és módjáról (az SZK 

Hivatalos Közlönye 19/21) 

- Kormányrendelet az állami támogatások odaítélésének szabályairól (az SZK Hivatalos 

Közlönye 13/10, 100/11, 91/12, 37/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21-dr.propisi i 99/21-

dr.propisi), 
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- Kormányrendelet a környezetvédelmi állami támogatások harmonizációjának feltételeiről és 

kritériumairól az energiaágazatban (az SZK Hivatalos Közlönye 99/21), 

- Kormányrendelet az általános gazdasági érdekű szolgáltatások utáni díj formájában nyújtott 

állami támogatás összehangolásának feltételeiről és kritériumairól (az SZK Hivatalos 

Közlönye 99/21), 

- Kormányrendelet az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokért nyújtott csekély értékű (de 

minimis) állami támogatás odaítélésének szabályairól és feltételeiről (az SZK Hivatalos 

Közlönye 99/21), 

- Kormányrendelet a tartományi és önkormányzati egységek tisztviselőinek munkájához 

szükséges kompetenciák meghatározásáról (az SZK Hivatalos Közlönye 132/21).   

 

Az SZK Hivatalos Közlönyében megjelentetett, az önkormányzat munkájában alkalmazott 

egyéb okiratok:  

- Az önkormányzati alkalmazottak ágazati kollektív szerződése (az SZK Hiv. Közlönye 38/19), 

- A szerbiai kommunális közvállalatok ágazati kollektív szerződése (az SZK Hiv. Közlönye 

30/21), 

- Az általános és középiskolákban és kollégiumokban dolgozók ágazati kollektív szerződése (az 

SZK Hivatalos Közlönye 21/15), az általános és középiskolákban és kollégiumokban 

dolgozók ágazati kollektív szerződésének meghosszabbításáról szóló megállapodás (az SZK 

Hiv. Közlönye 16/18) és az általános és középiskolákban és kollégiumokban dolgozók ágazati 

kollektív szerződésének kiegészítése (az SZK Hivatalos Közlönye 92/20), 

- A Szerb Köztársaság, a tartomány és az önkormányzat által alapított egészségügyi 

intézmények ágazati kollektív szerződése (az SZK Hivatalos Közlönye 96/19), 

- A Szerb Köztársaság, a tartomány és az önkormányzat által alapított kulturális intézmények 

ágazati kollektív szerződése (az SZK Hivatalos Közlönye 3/22), 

- A szerbiai szociális ellátás ágazati kollektív szerződése (az SZK Hivatalos Közlönye 29/19), 

- Útmutatás az egységes választói névjegyzékekről szóló törvény alkalmazásához (az SZK 

Hivatalos Közlönye 15/12 és 88/18), 

- Útmutatás a mentorok munkájához az államigazgatási szervekben dolgozó gyakornokok 

felkészítésében (az SZK Hiv. Közl. 101/18), 

- Rendelet az államigazgatási szervekben, közszolgálatokban, a tartományi és önkormányzati 

rendszerben határozatlan időre alkalmazott dolgozók maximális létszámáról a 2017. évre (az 

SZK Hiv. Közl. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 

59/19, 79/19, 84/19 és 88/19), 

- Útmutatás a közigazgatási szervekben dolgozók szakmai továbbképzési igényeinek 

megállapítására vonatkozó módszerekről (az SZK Hivatalos Közlönye 32/19), 

- Útmutatás a katasztrófakockázat felmérésének módszeréről és tartalmáról, és a védelmi és 

mentési tervek kidolgozásáról (az SZK Hivatalos Közlönye 80/19), 

- A standard szerződési záradékokról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 5/20), 

- Záróhatározat a civil szervezeteknek a közpolitikákat és a jogszabály-tervezeteket és 

javaslatokat kidolgozó munkacsoportokba történő bekapcsolására vonatkozó 

iránymutatásokról (az SZK Hivatalos Közlönye 8/20), 

- A lobbizásban részt vevők magatartási kódexe (az SZK Hivatalos Közlönye 53/19, 142/20), 

- Rendelet az adatoknak a munkavégzéssel kapcsolatos nyilvántartásokba történő bevitelére és 

kódolására vonatkozó egységes kódrendszeréről (az SZK Hivatalos Közlönye 56/18 és 

101/20), 

- Utasítás az integritási terv kidolgozásához és végrehajtásához (az SZK Hivatalos Közlönye 

48/21-egységes szerkezetbe foglalt szöveg), 

- Útmutató a foglalkoztatáshoz nyújtott állami támogatás megfelelőségének értékeléséhez (az 

SZK Hivatalos Közlönye 114/21), 

- Útmutató a továbbképzéshez nyújtott állami támogatás megfelelőségének értékeléséhez (az 

SZK Hivatalos Közlönye 126/21). 

 

Községi, illetve városi rendeletek és önkormányzati szinten meghozott egyéb okiratok: 



TÁJÉKOZTATÓ A SZABADKAI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉRŐL 

- SZABADKA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA - 

Utoljára frissítve: 2022. január 31. 162 

(Megjegyzés: Szabadka város, illetve község hivatalos lapjai elérhetők Szabadka város 

hivatalos honlapján is, a következő címen: http://www.subotica.rs/index/page/id/8038/lg/hu 

 

- Szabadka város alapszabálya (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű 

szöveg, 13/21, 16/21), 

- A Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 

18/17-egységes szerkezetű szöveg, 30/17, 5/20), 

- A Szabadkai Városi Tanács ügyrendje (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 55/16-egységes 

szerkezetű szöveg), 

- A Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 

18/17-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 30/17), 

- A Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel 

alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 30/17), 

- A Szabadka Város Közigazgatási Hivatala, a vagyonjogi ügyészség, Szabadka Város 

Költségvetés-ellenőrzési Szolgálata, Szabadka Város Ombudsmani Hivatala és a Belső 

Ellenőrző Szolgálat 2020. évi káderügyi tervéről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 60/20), 

- A Szabadka város szervei által hozott okiratok közzétételéről szóló rendelet (Szabadka Község 

Hivatalos Lapja 29/08),  

- Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 39/21), 

- Szabadka Város Költségvetés-ellenőrzési Szolgálatáról szóló döntés (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 34/17) 

- Szabadka Város Belső Ellenőrzési Szolgálatának megalakításáról szóló rendelet (Szabadka 

Város Hivatalos Lapjának 15/17), 

- A Szabadka város szerveibe választott és kinevezett személyek munkabéréről szóló rendelet 

(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 33/08, 2/09, 40/12 és 9/17), 

- A lakhatásról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 42/15 és 53/16 száma), 

- A Szabadka város területén található lakások és lakó és üzleti célú épületek általános 

házirendről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/18), 

- A kommunális rendről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/17-egységes 

szerkezetű szöveg, 19/18-más rend. és 29/18), 

- A Szabadka város üzlethelyiségeinek bérbeadásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 14/18), 

- A zónák és a közművekkel legjobban ellátott zóna kijelöléséről szóló rendelet (Szabadka 

Város Hivatalos Lapjának 34/13, 43/14 és 38/15 sz.), 

- A betegek jogainak védelméről szóló, Szabadka város területére vonatkozó rendelet 

(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 40/13 és 53/16 száma), 

- A helyi ombudsmanról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 74/14 és 35/19), 

- A Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális védelemre való jog érvényesítéséről szóló 

rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 40/13, 15/14-jav., 7/15, 44/16, 37/17 és 35/19), 

- Rendelet a vagyonadó-kulcsokról Szabadka városban (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 

34/13 és 43/14 száma), 

- Rendelet az értékcsökkenési kulcs mértékéről a vagyonadó kiszabásához Szabadka Város 

területén (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 34/13), 

- A Palicsi Természeti Park védetté nyilvánításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 15/13, 17/13-jav. és 37/17), 

- A kommunális szolgáltatások fizetésének módjáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 14/18), 

- A vendéglátó-ipari, kisipari és kereskedelmi létesítmények nyitvatartási idejéről szóló rendelet 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 2/13, 30/13 és 42/15), 

- A helyi közigazgatási illetékekről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 3/12–

egységes szerkezetű szöveg, 55/12 és 37/17 száma), 

http://www.subotica.rs/index/page/id/8038/lg/hu
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- A helyi kommunális illetékekről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 55/12, 

24/14, 46/15, 29/18, 4/19 és 35/19), 

- A közterület-használati díjakról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 4/19, 35/19, 5/20), 

- A községi utak és utcák használati díjairól szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 

4/19, 8/21), 

- A községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 24/18 és 4/19-más rendelet, 26/20, 35/21), 

- A községi utak és utcák besorolásának kritériumairól szóló rendelet (Szabadka Város 

Hivatalos Lapjának 24/18), 

- A községi utak és utcák besorolásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 46/11, 

56/12 és 7/14), 

- A Szabadka Város Önkormányzatának területén található településeken keresztülhaladó első- 

és másodrendű országos közutak irányának meghatározásáról szóló rendelet (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 16/21), 

- A taxi szállításról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 8/19 és 18/19), 

- A Szabadka város területén lévő taxi megállók odaítélésének és használatának módjáról, és az 

azokkal kapcsolatos egyéb kérdésekről szóló döntés (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 7/16 

és 4/18 száma), 

- A városi és elővárosi személyszállításról szóló rendelet Szabadka város területén (Szabadka 

Város Hiv. Lapja 19/18, 37/21), 

- A kéményseprői szolgáltatások nyújtásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 14/18, 

35/19, 37/21), 

- A parkolásra szolgáló közterületek megszervezése és fenntartása és a járművek közterületről 

való eltávolítása tevékenységek kommunális tevékenységgé minősítéséről szóló rendelet 

(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 8/98), 

- A közparkolókról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/18, 17/18, 24/18, 35/19, 

37/21, 39/21-jav.), 

- Az agrár civil szervezetek programjainak finanszírozását szolgáló eszközök elosztásának 

módjáról és eljárásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18), 

- A közhasználatú zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 

28/20-egységes szerkezetű szöveg, 37/21), 

- A köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/18, 35/19, 

37/21), 

- Az állathigiéniai kommunális tevékenység ellátásáról szóló rendelet (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 48/20, 37/21) 

- Rendelet a vetések és ültetvények, mezőgazdasági földek, dűlőutak és csatornák mezei károk 

elleni védelméről (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 38/15 és 29/18), 

- Rendelet a temetkezésről és a temetőkről (Szabadka Város Hivatalos Lapja 16/16, 44/16, 

35/19 és az SZK Hivatalos Közlönye 7/20-AB), 

- A piacok üzemeltetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 27/18, 35/19, 37/21), 

- Rendelet a vendéglátó-ipari kerthelyiségek kialakításáról Szabadka város területén (Szabadka 

Város Hivatalos Lapjának 27/18 száma), 

- A vízellátásról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 24/14, 37/21), 

- A közcsatorna-hálózatról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/15, 38/15-

hiteles ért., 42/15, 5/18, 28/19, 37/21), 

- A csapadékvizek elvezetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 5/18, 29/18, 37/21), 

- A települési hulladék kezeléséről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 16/21), 

- A települési hulladék kezeléséről szóló rendelet 6-9., 19-21. szakasza, 24. szakaszának 1. 

bekezdés 1-5. és 8-9. pontjai, 25. szakasza és 28-32. szakaszai (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 5/18),   

- A távhőellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 

27/21-egységes szerkezetű szöveg, 31/21-jav., 37/21), 

- Rendelet a hirdetésről Szabadka város területén (Szabadka Város Hiv. Lapja 4/19, 37/21), 
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- A közvilágítás biztosításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 19/18, 35/19, 

37/21), 

- Rendelet Szabadka város 2018-2020 időszakra vonatkozó közlekedésbiztonsági stratégiája és 

Szabadka város 2018-2020 időszakra vonatkozó közlekedésbiztonsági stratégia cselekvési 

tervének elfogadásáról (Szabadka Város Hiv. Lapja 27/18) 

- Rendelet a Szabadka város területén székelő óvodák hálózatáról (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 48/20 száma), 

- Rendelet a Szabadka város területén működő általános iskolák hálózatáról (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 39/21), 

- Rendelet az iskolai körzetekről Szabadka város területén (Szabadka Város Hiv. Lapja 17/18),  

- Rendelet Szabadka Város Ifjú Tehetségeinek Fejlődését Ösztönző Költségvetési 

Pénzalapjának megalapításáról (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16, 15/17, 17/18, 28/19 

és 46/20), 

- A Szabadka Város területéről származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet (Szabadka 

Város Hivatalos Lapjának 27/17, 35/21), 

- Rendelet a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok 

ösztöndíjazásáról (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/15 és 28/19), 

- Az ingyenes uzsonnára való jogosultságról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 

56/12, 7/16), 

- Rendelet eszközök odaítélésére a naptári év első újszülöttje részére Szabadka város 

költségvetéséből (Szabadka Város Hivatalos Lapja 8/13), 

- Rendelet az egyszeri terhességi támogatásról Szabadka város területén (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 3/12), 

- Rendelet az asszisztált reprodukciós technikák költségtámogatásához való jogosultságról az 

első és második gyermek esetébe (Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/20 és 46/20), 

- Rendelet az első gyermek után a költségvetésből fizetett szülői pótlékra való jogosultságról 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 6/09), 

- A Szabadka Város Ifjúsági Irodája megalapításáról szóló rendeletet (Szabadka Város 

Hivatalos Lapjának 8/13, 19/13 és 27/17 sz.), 

- Rendelet a Szabadka város költségvetésében a nemzeti tanácsok működésére elkülönített 

eszközök elosztásáról (Szabadka Város Hivatalos Lapja 50/12 i 4/19), 

- A Város tulajdonában lévő javak beszerzéséről, használatáról és kezeléséről szóló rendelet 

(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 17/18 és 27/18-jav.), 

- Az építési telkek megszerzéséről, elidegenítéséről és bérbeadásáról, és az építési telkek bérleti 

jogának tulajdonjoggá alakításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/15), 

- A telekrendezési járulék megszabásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 7/15, 

8/19 és 46/20), 

- A harmad- illetve negyedszülött gyermek óvodai ellátásának költségtérítésére való jogosultság 

érvényesítéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 2/13), 

- A tömeges összejövetelekre szolgáló területek kijelöléséről és a nyilvános összejövetelek 

tartásának feltételeiről szóló rendelet (Szabadka Község Hiv. Lapja 25/92, 24/93 és 11/94), 

- A háziállatok és egzotikus állatok Szabadka Város területén való tartásának és védelmének 

feltételeiről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 33/11, 30/13, 29/15 és 27/17), 

- A feltételes kamatleírásról és az adótartozás felfüggesztéséről szóló rendelet (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 55/12), 

- Rendelet az anyakönyvi kerületek meghatározásáról Szabadka Város területén (Szabadka 

Város Hivatalos Lapja 37/17 és az SZK Hivatalos Közlönyének 119/17), 

- A helyi közösségekről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 8/19, 48/20, 27/21), 

- A polgárok gyűlésének megszervezéséről és működéséről szóló rendelet (Szabadka Község 

Hivatalos Lapja 12/05), 

- A DÍSZPOLGÁRI CÍM, a PRO URBE elismerés és a Dr. Bodrogvári Ferenc díj 

megalapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 24/17- egységes 

szerkezetű szöveg), 



TÁJÉKOZTATÓ A SZABADKAI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉRŐL 

- SZABADKA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA - 

Utoljára frissítve: 2022. január 31. 165 

- A Szabadka Város Környezetvédelmi Alapja megalapításáról szóló rendelet (Szabadka Város 

Hivatalos Lapjának 26/09), 

- A Palicsi Természeti Park és a benne lévő természeti értékek védelem alá helyezéséről szóló 

rendelet (Szabadka Község Hivatalos Lapja 8/96, 43/02 és 16/03 sz.), 

- A Palicsi-tó régiója turizmusfejlesztési programjának meghozataláról szóló rendelet 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 38/15), 

- A környezetvédelmi különdíjról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 45/14) 

- A környezeti zaj elleni védelmi intézkedésekről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 48/20), 

- A kommunális rendőrségről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/20), 

- A kommunális rendőrség és a városi felügyeleti szolgálatok együttműködési formáiról és 

módjáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 6/10), 

- A kommunális rendőrök egyenruházatáról és jelzéseiről, valamint a kommunális rendőrség 

felszerelési tárgyairól, járműveinek színéről és megjelölésük módjáról szóló rendelet 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/20), 

- A közterületi felügyeletről szóló rendelet (Szabadka Község Hivatalos Lapja 9/99, 13/2000-

bírságok mértéke és 17/02), 

- Rendelet a polgári védelem megszervezéséről és működéséről Szabadka város területén 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 35/21), 

- Rendelet az üdülőhelyi illetékekről (Szabadka Város Hivatalos Lapja 35/19), 

- A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat alapításáról szóló 

rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/21- egységes szerkezetű szöveg), 

- A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Szabadka 

Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerk. szöv.), 

- A Kéményseprő Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg), 

- A Parking Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 29/21-egységes szerk. szöv.), 

- A Temetkezési Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg), 

- A Stadion Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg), 

- A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 39/21-egységes szerk. szöv.), 

- A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Szabadka 

Város Hivatalos Lapja 21/21-egységes szerk. szöv.), 

- A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetbe foglalt szöveg), 

- A Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Szabadka 

Város Hivatalos Lapja 37/21-egységes szerk. szöv.), 

- A Palics-Ludas Közvállalat Palics alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg), 

- A Subotica-trans Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 

37/21-egységes szerk. szöv.), 

- A Gradska biblioteka Subotica – Szabadkai Városi Könyvtár, Szabadka – Gradska knjižnica 

Subotica alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/12-egységes 

szerkezetű szöveg), 

- A Gradski muzej Subotica – Szabadkai Városi Múzeum - Gradski muzej Subotica alapításáról 

szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának   53/12-egységes szerkezetű szöveg), 

- Az Istorijski arhiv Subotica –Szabadkai Történelmi Levéltár– Povijesni arhiv Subotica 

alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának   53/12-egységes szerkezetű 

szöveg), 
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- A Pozorište ”Deže Kostolanji” – Kosztolányi Dezső Színház - Kazalište ” Kosztolányi Dezső” 

alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának   53/12-egységes szerkezetű 

szöveg és 46/15), 

- A Moderna galerija „Likovni susret” Subotica – Képzőművészeti Találkozó Modern Galéria 

Szabadka– Moderna galerija „Likovni susret Subotica alapításáról szóló rendelet (Szabadka 

Város Hivatalos Lapjának   53/12-egységes szerkezetű szöveg), 

- A Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica – Községközi 

Műemlékvédelmi Intézet Szabadka – Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture 

Subotica alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/12-egységes 

szerkezetű szöveg és 39/14), 

- A Predškolska ustanova „Naša radost“ Subotica – Naša Radost Iskoláskor Előtti Intézmény 

Szabadka - Predškolska ustanova „Naša radost“ Subotica alapításáról szóló rendelet 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 30/17), 

- A Zoološki vrt Palić – Palicsi Állatkert – Zoološki vrt Palić alapításáról szóló rendelet 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/12-egységes szerkezetű szöveg), 

- A Szabadkai Gyógyszertár alapítási jogainak átvételéről szóló rendelet (Szabadka Község 

Hivatalos Lapjának 34/06 száma és Szabadka Város Hivatalos Lapja 4/13), 

- Az ART BIOSKOP „Aleksandar Lifka“ Subotica – Lifka Sándor ART MOZI Szabadka – 

ART KINO „Aleksandar Lifka” Subotica – Kultureinrichtung ART KINO Alexander Lifka 

Subotica alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának  53/12-egységes 

szerkezetű szöveg), 

- A Centar za socijalni rad Grada Subotice, Subotica – Centar za socijalni rad Grada Subotice, 

Subotica – Szabadka Város Szociális Központja, Szabadka alapításáról szóló rendelet 

(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 3/12-egységes szerkezetű szöveg), 

- A Dr. Vinko Perčić Képtár alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 

53/12-egységes szerkezetű szöveg), 

- A Dečje pozorište Subotica – Szabadkai Gyermekszínház - Dječje kazalište Subotica 

alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/12-egységes szerkezetű 

szöveg), 

- A Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének megalapításáról szóló rendelet (Szabadka 

Város Hivatalos Lapja 1/10, 43/10, 7/14, 7/15, 53/16, 57/20, 37/21) 

- A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 10/13-egységes szerkezetű szöveg és 11/14, 58/16, 35/21), 

- Az Út a Tudás Felé Alapítvány alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 

10/13-egységes szerkezetű szöveg és 16/16), 

- A DANILO KIŠ Ifjúsági Kulturális Alapítvány Szabadka alapításáról szóló rendelet 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 10/13-egységes szerkezetű szöveg és 27/17, 35/21), 

- Az EXPECTO Mentálhigiéné Alapítvány alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 10/13-egységes szerkezetű szöveg és 27/17), 

- A Fond «Dr Rehák László» Alap Subotica – Szabadka alapításáról szóló rendelet (Szabadka 

Város Hivatalos Lapjának  10/13-egységes szerkezetű szöveg, 27/17, 35/21), 

- A Súlyos Beteg Gyermekek és Fiatalok Gyógykezelését Segítő Alapítvány alapításáról szóló 

rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 10/13-egységes szerkezetű szöveg, 15/17, 35/21), 

- A Szabadka Város Sportfejlesztési Alapítványának alapításáról szóló rendelet (Szabadka 

Város Hivatalos Lapja 10/13-egységes szerkezetű szöveg), 

- A nemek egyenjogúságáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 16/16) 

- A Szabadka Város Helyi Korrupcióellenes Tervének (HKT) elfogadásáról szóló rendelet 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 21/17), 

- A 2017-2021. időszakra vonatkozó roma felzárkóztatási akcióterv elfogadásáról szóló rendelet 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 21/17), 

- Rendelet a gyalogos övezetekről és a településeken keresztül történő teherközlekedésről 

Szabadka város területén (Szabadka Város Hivatalos Lapja 37/17), 
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- Az állami tulajdonú földek előbérleti jogáról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 

37/17), 

- Rendelet a társasházak közös részeire vonatkozó folyó karbantartási költségek minimális 

összegéről, a lakástulajdonosok által fizetett díj mértékéről kirendelt hivatásos épületgondnok 

alkalmazása esetén, és a közös épületrészek beruházási költségeinek minimális összegéről 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 37/17), 

- Rendelet Szabadka városnak a menekültek, országon belül áttelepítettek és visszatérők 

kérdésének megoldását célzó helyi akcióterv elfogadásáról a 2017-2021. időszakra (Szabadka 

Város Hivatalos Lapja 37/17), 

- Rendelet a Szabadka város energiahatékonysági programjának meghozataláról a 2019-2021. 

időszakra (Szabadka Város Hivatalos Lapja 4/19) 

- Rendelet a helyi hulladékgazdálkodási terv meghozataláról Szabadka város területére a 2018 - 

2028. időszakra (Szabadka Város Hiv. Lapja 17/18), 

- Rendelet a Szabadka város 2020. évi helyi foglalkoztatási akciótervének elfogadásáról 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/20), 

- Rendelet annak a területi kiterjedésnek a meghatározásáról, melyen a palicsi alapterv 

megvalósítása céljából végzendő közérdekű tevékenységeket a Palicsi Park Idegenforgalmi 

Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságra lett bízva Szabadka Város Hivatalos Lapja 

1/10, 15/13 és 29/18), 

- Rendelet a kutya futtatók tervének meghozataláról Szabadka város területére (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 5/19), 

- Rendelet a Szabadka város költségvetéséből a közvállalatoknak és közművállalatoknak átutalt 

eszközök tervezéséről, használatáról, ellenőrzéséről és az azokra vonatkozó beszámolókról 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 6/19), 

- Rendelet a Szabadka város területén található lakóépületek, családi házak és lakások 

energiahatékonyságának növelésére nyújtott anyagi támogatásról (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 39/21), 

- Rendelet az általános polgárvédelmi egységek és speciális polgárvédelmi egységek 

megalakításáról Szabadka város területén (Szabadka Város Hivatalos Lapja 1/22), 

- Szabadka város tisztségviselőinek etikai kódexe (Szabadka Város Hivatalos Lapja 37/17), 

- A Szabadka Város Közigazgatási Hivatala és az önkormányzati közszolgálatok 

alkalmazottainak magatartási kódexe (Szabadka Város Hiv. Lapja 43/10 és 37/17 száma), 

- Program a gazdátlan kutyák és macskák populációjának ellenőrzésére és csökkentésére 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 45/14), 

- Program a taxi szolgáltatások optimális megszervezésére a 2016-2020. időszakra (Szabadka 

Város Hivatalos Lapja 7/16), 

- Szabadka Város Képviselő-testületének ügyrendje (Szabadka Város Hivatalos Lapja 21/19-

egységes szerkezetben foglalt szöveg, 20/21-jav. 22/21), 

- A Szabadkai Városi Tanács ügyrendje (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 55/16- egységes 

szerkezetű szöveg), 

- A Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának, a Városi Vagyonjogi Ügyészségnek, Szabadka 

Város Költségvetés-ellenőrzési Szolgálatának, Szabadka Város Ombudsmani Hivatalának és a 

Belső Ellenőrzési Szolgálatnak szervezeti és működési szabályzata, amely III-02-2/2021 szám 

alatt lett meghozva 2021. január 22-én, 

- Szabályzat a Szabadka Város Közigazgatási Hivatalában dolgozók munkabéréről (Szabadka 

Város Hivatalos Lapjának 22/15-egységes szerkezetű szöveg, 2/17, 3/17-jav., 35/17 és 21/18), 

- Szabályzat a Szabadka város szerveibe kiválasztott, kinevezett és alkalmazott személyek 

lakásigénye kielégítésére vonatkozó feltételek közelebbi meghatározásáról (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 43/15), 

- Szabályzat a kóbor állatok harapása miatt benyújtott kártérítési igények ügyintézésének 

módjáról és eljárásáról (Szabadka Város Hivatalos Lapja 20/14 és 33/14 száma), 

- A telekügyi díjak elszámolását a legalizálásra váró ingatlanra vonatkozó telekrendezési díj 

megszabásának mércéiről szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 15/14), 
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- A Szabadka Város költségvetéséből a polgári egyesületek környezetvédelmi programjainak és 

projektjeinek finanszírozására szánt eszközök elosztásának módjáról és eljárásáról szóló 

szabályzattal (Szabadka Város Hivatalos Lapja 43/14), 

- A sport területén közérdeket megvalósító szabadkai programok jóváhagyásáról és 

pénzeléséről szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 15/17), 

- Szabályzat az egyesületek Szabadka város költségvetéséből finanszírozott közhasznú ifjúsági 

programjainak ösztönzésére vagy a finanszírozásukhoz hiányzó rész pótlására szolgáló 

eszközökről (Szabadka Város Hivatalos Lapja 8/18) 

- A sportszervezetek rangsorolásának kritériumairól szóló szabályzat (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 5/14), 

- A Szabadka város szolgálati járműveinek használatáról szóló szabályzat (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 54/12),  

- A Szabadka Város Közigazgatási Hivatalában dolgozók szolgálati útjairól szóló szabályzat 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/16 és 7/19) 

- A vendéglátói szolgáltatásokra előirányzott pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 14/13), 

- A Szabadka város területén működő egyházaknak és vallási közösségeknek nyújtott eszközök 

odaítélésének módjáról, eljárásáról és kritériumairól szóló szabályzat (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 15/13), 

- Az alkalmazottak szakmai továbbképzéséről szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 40/13 és 7/17 száma), 

- Szabályzat a mozgássérültek számára biztosított különleges szállítás feltételeiről és módjáról 

Szabadka község területén (Szabadka Község Hivatalos Lapja 7/03), 

- A Szabadkai Községi Közigazgatási Hivatal munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel 

kapcsolatos jogokról, kötelezettségekről és felelőségekről szóló II-06-02-39/06 számú, 2006. 

szeptember 13-án kelt szabályzat, 

- Szabályzat a Szabadka Város Közigazgatási Hivatalában dolgozók szolgálati ruházatáról és 

kiegészítő munkaeszközeiről (Szabadka Város Hivatalos Lapja 23/14, 38/14, 32/19 és 34/19), 

- A költségvetési számvitelről szóló II-06-02-23/2006 számú szabályzat, 

- Szabadka Város Önkormányzata egységesített számlájának mellékszámláin és egyéb számláin 

lévő eszközök használatának módjáról szóló szabályzat (Szabadka Község Hiv. Lapja 26/04), 

- A kommunális szolgáltatások díjainak támogatásáról szóló szabályzat (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 39/14, 43/14-jav., 18/19), 

- A Szabadka város területén osztott egyszeri terhességi támogatásra való jog érvényesítésének 

közelebbi feltételeiről és módjáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/12), 

- A szabadkai Naša Radost Iskoláskor Előtti Intézmény támogatott óvodai ellátás 

igénybevételének feltételeiről és módjáról szóló, 2015. március 12-én III-38-5/2015 szám alatt 

meghozott szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 23/17), 

- A Szabadkai Községi Közigazgatási Hivatal informatikai rendszeréről szóló szabályzat 

(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 2/06 száma), 

- A középiskolás diákok útiköltség-térítéséről szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 30/13), 

- Tűzvédelmi szabályzat (III-04-217-1/94),  

- Az elosztórendszer működéséről szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 45/14, 

46/15 és 45/16), 

- Határozat a Szabadka város köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díjainak mértékéről 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 35/19), 

- A Szabadka város költségvetéséből a közhasznú egyesületeknek vásárok és kiállítások 

szervezésére és megtartására irányuló programjai és projektjei finanszírozására szánt eszközök 

elosztásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hiv. Lapja 27/18), 

- Szabályzat Szabadka város organikus termelői és azon mezőgazdasági termelők beruházásaira 

és felszerelésük beszerzésére szánt támogatási eszközök elosztásának módjáról és eljárásáról, 

akik hamarosan megkapják az organikus termelői minősítést (Szabadka Város Hivatalos Lapja 

43/15), 
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- Szabályzat a társadalmi és humanitárius egyesületek Szabadka város költségvetéséből 

finanszírozott közhasznú programjainak ösztönzésére vagy a finanszírozásukhoz hiányzó rész 

pótlására szolgáló eszközökről (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/18 és 35/19), 

- A Helyi Korrupcióellenes Terv (HKT) alkalmazását követő munkatestület tagjai 

kiválasztásának feltételeiről, kritériumairól és mércéiről szóló szabályzat (Szabadka Város 

Hivatalos Lapjának 30/17), 

- A Szabadka város területén székelő sportszervezetek osztályozásáról szóló szabályzat 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 33/17), 

- Szabályzat az egyesületek által közlekedésbiztonság fokozása terén megvalósított közhasznú 

projektek ösztönzésére szolgáló eszközök odaítéléséről (Szabadka Város Hivatalos Lapja 

4/19), 

- Szabályzat az egyesületek által megvalósított közhasznú állatvédő és állatjóléti programok 

ösztönzésére szolgáló pénzeszközök elosztásáról (Szabadka Város Hivatalos Lapja 26/20), 

- Szabályzat a felügyelők szolgálati igazolványainak kinézetéről (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 49/20), 

- Szabályzat a Szabadka város területén található közparkolóknak a mozgáskorlátozottak egyes 

kategóriái általi ingyenes használata feltételeiről, módjáról és rendjéről (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 40/21), 

- Záróhatározat a Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak igazolványáról 

(Szabadka Város Hivatalos Lapja 50/20), 

- Határozat a Városháza és a Régi városháza irodaépületek tanácstermei használatba adásának 

feltételeiről és módjáról (Szabadka Város Hivatalos Lapja 43/15), 

- Határozat épületrészek átengedésének módjáról és feltételeiről antennák, tartozékok és 

berendezések felszerelése céljából (Szabadka Város Hivatalos Lapja 37/15), 

- Határozat a kisebb előre gyártott építmények – kioszkok elhelyezési tervének meghozataláról 

Szabadka város területére (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/17). 

- Szabályzat a belső leleplezés eljárásáról (Szabadka Város Hivatalos Lapja 10/19), 

- A Szabadka város szerveiben alkalmazottak kollektív szerződése (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja 33/19, 37/21-kiegészítés) 

- Határozat a megfelelő ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárainak meghatározásáról a 2014. 

évi ingatlanadó kivetéséhez Szabadka városban (Szabadka Város Hivatalos Lapja 35/13) 

- Határozat a megfelelő ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárainak meghatározásáról a 2015. 

évi ingatlanadó kivetéséhez Szabadka városban (Szabadka Város Hivatalos Lapja 42/14) 

- Határozat a megfelelő ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárainak meghatározásáról a 2016. 

évi ingatlanadó kivetéséhez Szabadka városban (Szabadka Város Hivatalos Lapja 37/15) 

- Határozat a megfelelő ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárainak meghatározásáról a 2017. 

évi ingatlanadó kivetéséhez Szabadka városban (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) 

- Határozat a megfelelő ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárainak meghatározásáról a 2018. 

évi ingatlanadó kivetéséhez Szabadka városban (Szabadka Város Hivatalos Lapja 32/17) 

- Határozat a megfelelő ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárainak meghatározásáról a 2019. 

évi ingatlanadó kivetéséhez Szabadka városban (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/18) 

- Határozat a megfelelő ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárainak meghatározásáról a 2020. 

évi ingatlanadó kivetéséhez Szabadka városban (Szabadka Város Hivatalos Lapja 32/19), 

Határozat a megfelelő ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárainak meghatározásáról a 2021. 

évi ingatlanadó kivetéséhez Szabadka városban (Szabadka Város Hivatalos Lapja 55/20), 

- Határozat a megfelelő ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárainak meghatározásáról a 2022. 

évi ingatlanadó kivetéséhez Szabadka városban (Szabadka Város Hivatalos Lapja 36/21), 

- Útmutatás Szabadka város kincstárának működéséről (Szabadka Város Hivatalos Lapja 

59/20), 

- Útmutató a költségvetési szervek eljárásmódjáról a pénzügyi beszámolók előkészítése, 

kidolgozása és benyújtása során (Szabadka Város Hivatalos Lapja 1/21), 

- Szabadka város közvállalatainak és közművállalatainak ágazati kollektív szerződése (az SZK 

Hivatalos Közlönye 127/21).  
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Egyéb: 

- Vajdaság Autonóm Tartomány Alapszabálya (a VAT Hivatalos Lapja 20/14), 

- A Tartományi Képviselőház rendelete Vajdaság Autonóm Tartomány Alapszabályának 

alkalmazásáról (a VAT Hivatalos Lapja 21/14), 

- Az előírások kidolgozásának egységesített módszertani szabályai (az SZK Hivatalos 

Közlönye 21/10), 

- A jogszabályok kidolgozásának módszertana (az SZK Hiv. Közlönye 75/10 és 81/10-jav.), 

- A jogszabályzásról szóló rendelet (a VAT Hivatalos Lapja 5/08), 

- Utasítás az anyakönyvek vezetéséről és az anyakönyvi űrlapokról (az SZK Hivatalos 

Közlönye 109/09, 4/10-jav., 10/10, 25/11 és 94/13), 

- Az államigazgatási szervek irodai ügyviteléről szóló utasítás (az SZK Hivatalos Közlönyének 

10/93 és 14/93 száma), 

- Protokoll a Szerb Köztársaság Szociálisügyi Minisztériuma és a Boszniai Szerb Köztársaság 

Munkaügyi, Harcos- és Rokkantvédelmi Minisztériuma közötti együttműködésről szóló 

protokoll kiegészítéséről (a Kormány 2006.09.29-én kelt.580-4552/2004-4 sz.záró határozata), 

- A humanitárius segélyként harcos- és rokkantjáradékban részesülő menekültekkel és 

kitelepített személyekkel való eljárás módjáról szóló utasítás (a Munkaügyi, Foglalkoztatási és 

Szociálpolitikai Minisztérium 2007.05.11-én 401-00-1369/2007-11 szám alatt); 

- A harcos- és rokkantjáradékoknak a külföldön tartózkodó kedvezményezettek javára történő 

kifizetéséről szóló utasítás (Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium 

2006.12.04-én 401-00-1787/2006-11 szám alatt), 

- A harcosok, hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák alapvető jogairól szóló törvény 

alkalmazásáról szóló kötelező utasítás (Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai 

Minisztérium), 

- A harcosok, hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák jogairól szóló törvény alapján 

támogatásban részesülők járadékai összehangolásának módjáról szóló utasítás (Tartományi 

Egészségügyi és Szociálpolitikai Titkárság), 

- A fenntartható fejlesztés nemzeti stratégiája (az SZK Hivatalos Közlönye 57/08), 

- Nemzeti Környezetvédelmi Program (az SZK Hivatalos Közlönye 12/10), 

- Nemzeti approximációs stratégia a környezetvédelem terén Szerbia részére (az SZK Hivatalos 

Közlönye 80/11), 

- Nemzeti védelmi és mentési stratégia rendkívüli helyzetekre (az SZK Hiv. Közlönye 86/11), 

- A közvállalatokban dolgozók munkabére elszámolásának és kifizetésének módjáról és 

ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 5/06 száma), 

- Kritériumok és mércék az energetikai tevékenységek végzéséhez szükséges jogosítványok 

díjának meghatározásához (az SZK Hivatalos Közlönye 14/06, 40/06, 126/07 és 120/08), 

- Az energetikai tevékenységek végzéséhez szükséges jogosítványok díjára vonatkozó 

elszámolási szorzó értékének meghatározásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 

40/06, 1/07, 126/07, 120/08, 109/09 és 95/10), 

- A védett területek használati díja közelebbi kritériumairól, elszámolásának módjáról és 

behajtásának eljárásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 43/10), 

- Kormányrendelet az ökológiai hálózatról (az SZK Hivatalos Közlönye 102/10), 

- A védett területek kezelői által teljesítendő feltételekről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye 85/09), 

- Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálat-köteles projektek listájának véglegesítéséről és 

azon projektek listájának meghatározásáról, melyekhez lehet kérni környezeti hatásvizsgálatot 

(az SZK Hivatalos Közlönye 114/08), 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INFORMÁCIÓK FAJTÁJÁRA 

VONATKOZÓ ADATOK 

 

1. A szervek munkája során vagy azzal kapcsolatosan létrejött, a hatóságok birtokában 

lévő információk fajtái:  
 

- levelek, kérelmek, javaslatok, kérvények 
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- rendeletek, határozatok, záróhatározatok, 

- fellebbezések, kifogások, 

- megkötött szerződések,  

- a kifizetésekről szóló dokumentáció,  

- a lebonyolított pályázatokra vonatkozó dokumentáció,  

- a lefolytatott közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentumok,  

- előírás-gyűjtemények,  

- az alkalmazottak dokumentumai 
 

2. Információk, melyekhez az állami szervek hozzáférést biztosítanak 
 

A közigazgatási hivatalban minden közigazgatási ügyhöz hozzá lehet férni, az általános 

közigazgatási eljárásról szóló törvénnyel összhangban (az SZK Hivatalos Közlönye 18/16 száma), a 

közigazgatáson kívüli ügyekhez pedig a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 

törvénynek megfelelően (az SZK Hivatalos Közlönye 120/04, 54/07, 104/09, 36/10, 105/21 száma). 
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V. A VÁROSI SZERVEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS ADATOK 

 

 

A TÁJÉKOZTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK: 

 

A tájékoztató a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény 39. 

szakaszának (az SZK Hivatalos Közlönye 120/04, 54/07, 104/09 és 36/10 száma) és az 

államigazgatási szervek működésére vonatkozó tájékoztatók közzétételéről szóló utasításnak (az SZK 

Hivatalos Közlönye 68/10 száma) megfelelően készült. 

 

- A Tájékoztató első megjelentetésének dátuma:   2008. december 30. 

- Az utolsó módosítás vagy kiegészítés dátuma, illetve az  

  utolsó ellenőrzés időpontja:     2022. január 31. 

- Megjegyzés arról, hogy hol lehet betekintést nyerni a Tájékoztatóba  

  és beszerezni az Tájékoztató nyomtatott másolatát    Jogszabály-alkotási Részleg 

        Városháza, II. emelet - 211/4 

- a Tájékoztató internetes címe (melyről letölthető  

  a tájékoztató elektronikus változata)   

http://www.subotica.rs/index/page/id/4093/lg/sr 

 

MEGJEGYZÉS: 

Ebben a fejezetben a városi szervekről (képviselő-testület, polgármester, 

városi tanács és közigazgatási hivatal) szóló adatok együtt kerülnek 

közlésre 

 

 

A BEVÉTELEKRE ÉS KIADÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK 

 

BEVÉTELEK 

 

Gazdasági 

osztály BEVÉTELNEMEK 2021. évi terv 2020. évi 

megvalósítás 
2019. évi 

megvalósítás 

3 Az előző évből áthozott eszközök 527.316.000 467.085.355 431.349.415 

7 Folyó bevételek 6.688.319.000 6.659.024.926 6.234.409.770 

7111 
Term. személyek által fizetett jövedelem- és 

tőkehaszon utáni adó 3.398.820.000 3.087.091.756 2.449.837.147 

7121 Béralap-adó 0 2.082 207 

7131 Időszaki ingatlanadók 1.117.000.000 1.028.071.106 964.685.468 

7133 Örökösödési és ajándékozási adók 38.000.000 36.296.865 21.890.506 

7134 Pénzügyi és tőkeátutalások utáni adók 212.000.000 195.395.958 140.255.218 

7136 Egyéb időszaki vagyonadók 0 1 3.917 

7144 Egyedi szolgáltatások utáni adók 270.000 155.608 127.134 

7145 

Javak használatáért ill. javak használati jogának 

vagy tev. végzésének engedélyeztetése után 

fizetett adók 211.050.000 192.970.950 160.931.644 

7154 Pozitív árfolyamkülönbségek 48.600.000 45.437.175 33.079.573 

7161 
Egyéb, kizárólag a vállalatok és vállalkozók által 

fizetett adók 7.000.000 31.553.234 2.916.741 

7321 Nemzetközi szervezetek adományai 3.150.000 95.797.149 150.792.127 

7322 Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai 300.771.000 398.573.888 534.533.631 

7331 Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások 450.000.000 725.695.336 1.235.265.881 

7332 Más hatalmi szintektől származó tőkeátutalások 527.316.000 467.085.355 431.349.415 

7411 Kamatok 4.400.000 10.010.465 6.499.642 

7415 Nem termelő vagyon bérbeadása 459.500.000 432.090.388 169.663.522 

7421 
Javak és szolgáltatások eladásából vagy 

bérbeadásából származó bevételek 273.006.000 206.282.104 188.846.111 

7422 Illetékek 23.472.000 21.312.027 15.119.675 

http://www.subotica.rs/index/page/id/4093/lg/sr
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7423 
Javak és állami nem-kereskedelmi egységek által 

végzett szolgáltatások mellékes eladása 3.000.000 3.566.687 2.147.653 

7433 
Pénzbírságokból és szabálysértésekből szárm. 

bevételek 76.117.000 70.443.955 56.297.546 

7439 Egyéb pénzbírságok 699.000 648.037 3.498.931 

7441 
Term. és jogi személyektől szárm. nagy méretű 

önkéntes átutalások 900.000 131.000 2.583.311 

7442 

Term. és jogi személyektől szárm. tárgyévi 

önkéntes átutalások   1.300.000   

7451 Vegyes és határozatlan jövedelmek 60.000.000 75.634.533 93.162.681 

7721 
Memorandum szerinti tétel az előző évből 

visszamaradt költs. megtérítésére 564.000 564.624 2.271.505 

8 
Nem pénzügyi vagyon eladásából származó 

bevételek 156.960.000 81.656.251 106.854.481 

8111 
Ingatlanok eladásából származó jövedelem - 

eladott lakások törlesztő részletei  6.960.000 6.299.539 7.192.919 

8411 Telkek eladásából származó bevételek  150.000.000 75.356.712 99.661.562 

9 
A pénzügyi vagyon hitelezéséből és eladásából 

származó jövedelem 209.600.000 221.278.084 141.009.219 

9123 
Multip. intézményektől felvett hitelekből 

származó bevételek 0 0 130.021.296 

9215 
Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott 

hitelek törlesztéséből származó bevételek 200.600.000 198.706.939 0 

9216 
Term. személyeknek nyújtott hitelek 

törlesztéséből szárm. bev. 9.000.000 22.571.146 10.987.923 

8+9 Folyó bevételek összesen 366.560.000 302.934.335 247.863.700 

7+8+9 Költségvetési bevételek és jövedelmek összesen 7.054.879.000 6.961.959.261 6.482.273.470 

3+7+8+9 
FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS 

JÖVEDELMEK ÖSSZESEN 7.582.195.000 7.429.044.616 6.913.622.885 

 

KIADÁSOK JOGCÍMCSOPORTOK SZERINT 
 

GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS 2021. terv 2020. évi 

megvalósítás  
2019. évi 

megvalósítás  
000 Szociális védelem 371.168.000 620.722.645 887.671.862 

070 Szociálpolitikai intézkedések 108.105.000 98.053.666 101.308.405 

090 Máshová nem sorolt szociális ellátás 263.063.000 522.668.979 781.915.457 

100 Ált. közszolgáltatások 371.168.000 620.722.645 887.671.862 

110 
Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyek, 

költségvetés és külügy 108.105.000 98.053.666 101.308.405 

112 Költségvetési és pénzügyek 263.063.000 522.668.979 781.915.457 

130 Általános szolgáltatások 371.168.000 620.722.645 887.671.862 

150 
Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés – 

polgári jogvédő 108.105.000 98.053.666 101.308.405 

160 
Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások – helyi 

közösségek 263.063.000 522.668.979 781.915.457 

170 Köztartozási tranzakciók 371.168.000 620.722.645 887.671.862 

200 Honvédelem 3.686.000 4.286.764 1.285.908 

220 Polgári védelem 3.686.000 4.286.764 1.285.908 

300 Közrend és közbiztonság 13.242.000 10.932.110 9.735.953 

330 Bíróságok - Városi vagyonjogi ügyész 13.242.000 10.932.110 9.735.953 

400 Gazdasági ügyek 1.474.995.000 1.334.955.444 1.156.082.473 

411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek 61.472.000 76.999.417 14.569.457 

420 Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat 77.240.000 41.027.709 52.859.836 

450 Közlekedés 370.465.000 378.032.127 211.965.063 

451 Közúti közlekedés 497.157.000 349.402.588 513.050.668 

470 Egyéb tevékenységek 368.068.000 422.193.393 302.417.130 

473 Turizmus 66.593.000 22.780.869 18.908.272 

474 Többfunkciós fejlesztési projektek 0 1.672.064 0 

480 Gazdasági ügyek – kutatás és fejlesztés 5.000.000 990.000 0 

490 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 29.000.000 41.857.276 42.312.047 

500 Környezetvédelem 147.821.000 482.384.111 150.469.682 

510 Hulladékgazdálkodás 0 319.208.880 9.375.111 

560 Máshová nem sorolt környezetvédelem 147.821.000 163.175.231 141.094.571 
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600 Lakhatási és közösségi ügyek 813.750.000 826.797.870 733.706.672 

610 Lakásfejlesztés 15.000.000 0 0 

620 Közösségi fejlesztés 349.520.000 478.209.497 401.818.860 

630 Vízellátás 29.120.000 0 0 

640 Utcai világítás 302.140.000 274.000.360 232.351.921 

660 
Máshová nem sorolt lakhatási és közösségi ügyek – 

lakások és üzlethelyiségek 117.970.000 74.588.012 69.888.523 

700 Egészségügy 131.434.000 160.558.808 20.978.781 

760 Máshová nem sorolt egészségügy 131.434.000 160.558.808 20.978.781 

800 Szabadidő, sport, kultúra, vallás 1.752.204.000 878.501.544 1.284.093.278 

810 Sport- és szabadidős szolgáltatások 126.280.000 100.173.805 94.407.843 

820 Művelődési szolgáltatások 1.424.416.000 595.762.629 1.005.702.737 

830 Műsorszórási és kiadói szolgáltatások 42.100.000 34.932.996 42.030.325 

840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások 3.000.000 7.550.000 2.660.000 

850 
Rekreáció, sport, kultúra és vallás – Ifjúsági Iroda és a 

nemzeti tanácsok 5.570.000 4.832.814 4.510.353 

860 
Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás – 

Stadion és sportlétesítmények 150.838.000 135.249.300 134.782.020 

900 Oktatás 1.461.160.000 1.328.937.058 1.176.708.417 

911 Iskoláskor előtti okt. 920.728.000 823.395.425 735.186.672 

912 Alapfokú oktatás 309.578.000 293.635.810 260.894.858 

920 Középfokú oktatás 216.454.000 196.235.044 166.510.988 

960 Oktatási segédszolgáltatások 14.400.000 15.670.779 14.115.898 

  ÖSSZESEN 7.582.195.000 6.765.964.747 6.596.160.908 

 

A Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet Szabadka Város Képviselő-

testülete a 2021. december 23-án megtartott 17. ülésén hozta meg, Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 39/21 számában jelent meg, a rendelet 2021. december 24-én lépett hatályba és 2022. január 

1-től került alkalmazásra.  

Az érdeklődők a Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet a 

http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/14890 címről tölthetik le, vagy igényelhetik azt a közigazgatási 

hivatalnál. 

 

A Szabadka város 2020. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet Szabadka Város 

Hivatalos Lapjának 16/21 számában lett közzé téve, és a független könyvvizsgáló jelentésével együtt 

letölthető a http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/14353 címen. 

 
 

A KÖZBESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

Az önkormányzati szervek 2020. és 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervei, a 

http://www.subotica.rs/index/page/id/13191/lg/cp 

http://www.subotica.rs/index/page/id/13895/lg/cp 

címen, a 2019. és 2020. évben lebonyolított közbeszerzések adatai pedig a következő címeken 

találhatók: 

http://www.subotica.rs/index/page/id/12551/lg/cp  

http://www.subotica.rs/index/page/id/13387/lg/cp 

 

A közbeszerzési hirdetések a közbeszerzési portálon tekinthetők meg  www.jnportal.ujn.gov.rs   

 

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK 

 

 

Az állami támogatásokra vonatkozó 2021. adatok kidolgozása folyamatban  
 

A KIFIZETETT MUNKABÉREKRE, KERESETEKRE ÉS EGYÉB 

JÁRANDÓSÁGOKRA VONATKOZÓ ADATOK 

 

MEGJEGYZÉS: 

http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/13855
http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/14353
http://www.subotica.rs/index/page/id/13191/lg/cp
http://www.subotica.rs/index/page/id/13895/lg/cp
http://www.subotica.rs/index/page/id/12551/lg/cp
http://www.jnportal.ujn.gov.rs/
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Ebben a fejezetben a szervek vezetőinek és a köztisztviselőknek számító 

személyek járandóságáról és egyéb jövedelmeiről, valamint a városi 

szervekben (képviselő-testület, polgármester, városi tanács és közigazgatási 

hivatal) dolgozó vezetők és egyes kategóriákba tartozó alkalmazottak bérére, 

juttatásaira és egyéb jövedelmeire vonatkozó adatok együttesen kerülnek 

közlésre. 

 

 

Az önkormányzati szervekben a megválasztott, a kinevezett személyek és az alkalmazottak 

(nettó) bérei 2021 decemberében az alábbiak szerint alakultak: 

 

Megválasztott személyek: 

- A polgármester       116.280,44 

- A képviselő-testület elnöke     115.043,42 

- Az alpolgármester        113.806,40 

- A képviselő-testület elnökhelyettese    112.569,38 

- A városi tanács tagjai      108.858,28 
 

Kinevezett személyek: 

- A képviselő-testület titkára    112.130,45 

- A közigazgatási hivatal vezetője   121.128,58 

- A hivatalvezető helyettese     113.860,87 

- A titkárságok titkárai       78.732,58 

- A szolgálatvezetők       75.510,13 

 

Az alkalmazottak: 

- önálló szakmunkatárs           61.110,65 

- főszakmunkatárs         54.201,86 

- szakmunkatárs         52.111,02 

- főmunkatárs         43.576,11 

- munkatárs      

- főreferens         34.648,75 

- referens         33.659,08 

- szakképzett munkás        28.740,90 

- szakképzetlen munkás        23.631,39 

 

A nettó bérek a holtmunkát nem tartalmazzák. 
 

 

A MUNKAESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

A SZABADKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONÁT KÉPEZŐ INGATLANOKRA 

ÉS INGÓSÁGOKRA VONATKOZÓ ADATOK 

2017.12.31. napján 

 

Ingatlanok, csoportosítva: 
 

S.sz. Csoport Mennyiség Könyv szerinti érték 

1. Lakóépületek és lakások 141 186.160.802 

2. Üzleti célú épületek és üzlethelyiségek 951 5.203.574.448 

3. Ingatlan vagyon 1658  4.989.461.190 

4. Föld 3417 4.956.200.352 

5. Tenyészállatok 3 3.262.658 

 

Ingóságok, csoportosítva: 
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S.sz. Csoport Mennyiség Könyv szerinti érték 

1. Szárazföldi közlekedési eszközök 44 75.735.561 

2. Irodai eszközök 6507 65.428.830 

3. Számítástechnikai eszközök 1233 86.302.607 

4. Távközlési eszközök 680 16.071.616 

5. Elektronikus és fényképészeti eszközök 224 29.925.132 

6. Háztartási eszközök 335 13.236.867 

7. Mezőgazdasági eszközök 1 31.383 

8. Környezetvédelmi eszközök 15076 65.844.098 

9. Egészségügyi eszközök 2 63.384 

10. Mérőeszközök és műszerek 76 6.845.873 

11. Művelődési eszközök 9 10.464.342 

12. Sporteszközök 107 3.913.170 

13. Közbiztonsági eszközök 169 194.163.109 

14. Motoros eszközök 33 2.871.957 

15. Ingatlan eszközök 6 10.282.715 

16. Kézi eszközök 40 923.299 

17. Értékek 4 3.412.881 

18. Egyéb ingatlanok és ingó eszközök  83 80.949.990 

19. Számítógépes szoftverek 73 35.133.396 

20. Egyéb nem anyagi jellegű javak 119 331.223.452 

 
 

 
 

 

TÁJÉKOZTATÁS INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS IGÉNYLÉSÉRŐL 

 

MEGJEGYZÉS: 

Ebben a fejezetben a városi szervekről (képviselő-testület, polgármester, városi 

tanács és közigazgatási hivatal) munkájáról szóló információkhoz való 

hozzáférés igényléséről együttes információkat közlünk: 

 

A közérdekű információkhoz való hozzáférést bárki kérelmezheti.  
 

A közérdekű információkhoz való hozzáférést a következő módon lehet kérelmezni:  

- írásbeli kérelem elküldésével a következő címre: Szabadka Város Képviselő-testülete, 

Szabadka, Szabadság tér 1., vagy: Szabadkai Városi Tanács, Szabadka, Szabadság tér 1., 

vagy: Szabadka város polgármestere, Szabadka, Szabadság tér 1., vagy: Szabadka Város 

Közigazgatási Hivatala, Szabadka, Szabadság tér 1. 

- írásbeli kérelem elküldésével a 024/557-642 fax számra; 

- szóbeli kérelem jegyzőkönyveztetésével a kérelmek átvételével megbízott személynél; 

- az elektronikus postacímre továbbítva: zahtevzainformacije@subotica.rs. 

 

A kérelmet a hivatal akkor is megvitatja, ha azt nem az előírt nyomtatványon nyújtották be. 

 

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: 

- a hatóság megnevezése, melyhez a kérelmet intézik 

- az információt kérő neve és lakcíme, 

- a kérelem tárgyának leírása (a kért információ minél pontosabb leírása) 

- mire irányul a kérelem (pl. dokumentumba való betekintés vagy fénymásolat, audio, videó 

vagy digitális másolat, stb.) 

 

Hasznos lehet, ha a kérelem tartalmazza a következőket is: 

- a másolatok eljuttatásának mely módja felel meg leginkább a kérelmezőnek 

mailto:zahtevzainformacije@subotica.rs
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- egyéb kapcsolattartó adatok (telefon, e-mail) esetleges további magyarázatok szüksége esetén 

- egyéb adatok, melyek megkönnyítik a kért információ felkutatását 

 

A kérvényben nem kell megindokolni, hogy miért kérik az információt. 
 

Az ügyintézés ingyenes.  Ez alól egyedül azok az esetek képeznek kivételt, amikor a 

kérelmező nagyobb számú okmány másolatát kéri.  Ezekben az esetekben a hivatal megfizettetheti a 

másolás és a továbbítás költségeit a kormány által megszabott árjegyzék szerint, amiről a kérelmezőt 

külön kell tájékoztatni. 
 

A hivatal köteles a kérelem ügyében halasztás nélkül eljárni, legfeljebb 48 órán belül, illetve a 

kért információ jellegétől függően 15-től 40 napon belül. 
 

A hivatal köteles biztosítani az információkhoz való hozzáférést, vagy határozatot hozni a 

kérelem elutasításáról, a törvénnyel megszabott okokból. 
 

A kérelmezőnek jogában áll fellebbezni, illetve indíthat közigazgatási pert is a hivatal 

határozata ellen, ha a hivatal sem nem tesz eleget a kérelemnek, sem nem hoz határozatot a kérelem 

elutasításáról, illetve fellebbezhet vagy indíthat közigazgatási pert akkor is, ha kérelmét hiányosság 

miatt elutasította. 
 

A kérelem, a tájékoztatási biztosra címzett fellebbezés, a hivatalhoz címzett sürgetvény és a 

közigazgatási bírósághoz címzett keresetlevél formanyomtatványa letölthetők a 

http://www.subotica.rs/index/page/id/4093/lg/sr/ címről. 

http://www.subotica.rs/index/page/id/4093/lg/sr/
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VI. SZABADKA VÁROS KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELETI 

SZOLGÁLATA 

 
A SZABADKA VÁROS KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELETI SZOLGÁLATÁRA 

VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

- neve:    Szabadka Város  
Költségvetés-felügyeleti Szolgálata 
(a továbbiakban: Költségvetés-felügyeleti szolgálat) 

- székhelye:   Szabadka, Szabadság tér 1. 
- törzsszáma:   08070695 
- adóazonosító száma:  100444843 

 
MEGJEGYZÉS:  
A Költségvetés-felügyeleti szolgálatnak nincs külön törzsszáma és adóazonosító 

száma, hanem egy közös törzsszámot és adószámot használnak, amint azt a 

költségvetési szervek jegyzékéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 130/21 száma) előírja. 
 

- Az elektronikus beadványok fogadására szolgáló e-mail cím: 
aleksandar.batas@subotica.rs 

 

- A tájékoztatóban megjelentetett, a Költségvetés-felügyeleti szolgálatra vonatkozó adatok 

pontosságáért és hiánytalanságáért, a tájékoztató megfelelő kidolgozásáért és közzétételéért, 

valamint a Költségvetés-felügyeleti szolgálatra vonatkozó részeinek rendszeres frissítéséért a 

szolgálat vezetője, Aleksandar Batas felel. 
 

A Költségvetés-felügyeleti szolgálat a Szabadka Város Költségvetés-felügyeleti Szolgálatáról 

szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapja 34/17) lett megalakítva, amit a költségvetési 

rendszerről szóló törvény 85. szakaszának 2. bekezdése alapján Szabadka város polgármestere hozott 

meg 2017. december 6-án.  
A Szolgálat Szabadka város különálló szolgálataként alakult, amely működésében független és 

önálló. 
A Szolgálat funkciója az anyagi és pénzügyi műveleteket szabályozó törvények 

alkalmazásának és az eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásának felügyeleti ellenőrzése. 
 

A KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELETI SZOLGÁLAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

A Szolgálat belső szervezeti egységek nélkül alakult. 
A Szolgálat működését a szolgálatvezető irányítja. 
A felügyeleti ellenőrzést a Szolgálat a költségvetési felügyelők révén végzi. 
 

A szolgálatvezető is végez felügyeleti ellenőrzést, és ebben az esetben a költségvetési 

felügyelő jogosultságaival, kötelezettségeivel és felelősségeivel rendelkezik. 
A Szolgálat szervezetét és munkaköri besorolásait szabályozó okirat (Szabadka Város 

Közigazgatási Hivatala, a Városi Vagyonjogi Szolgálat, Szabadka Város Költségvetés-felügyeleti 

Szolgálata, Szabadka Város Ombudsmani Hivatala és a Belső Könyvvizsgálati Szolgálat 2021. január 

22-én III-02-2/2021 szám alatt meghozott szervezeti és működési szabályzata határozza meg a 

Szolgálatban dolgozó költségvetési felügyelők számát. 
 

 

 

A SZOLGÁLATVEZETŐ TISZTSÉGÉNEK LEÍRÁSA 
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A szolgálatvezetői munkakör a törvénnyel összhangban (áthelyezéssel, belső pályázattal, 

átvétellel vagy nyilvános pályázattal) tölthető be. 
A szolgálatvezetői munkakör betöltése a polgármester alá tartozik. 
A Szolgálatvezető: 

- irányítja és megszervezi a Szolgálat működését, 
- gondoskodik a Szolgálat jogkörét érintő törvények és más jogszabályok helyes alkalmazásáról 

és azért felel, 
- a polgármester elé terjeszti a Szolgálat működési programját, 
- ellenőrzési meghagyásokat ad ki, 
- meghozza és aláírja azokat az okiratokat, melyek a Szolgálatban dolgozók jogait, 

kötelezettségeit és felelősségeit szabályozzák, a polgármester jóváhagyásával, 
- aláírja a Szolgálat működésének finanszírozására szolgáló eszközök kifizetésére és 

használatára vonatkozó meghagyásokat és más okiratokat a polgármester meghatalmazásával 

és  
- más teendőket is ellát a polgármester utasítására. 

 

A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény és a Szabadka Város Költségvetés-felügyeleti 

Szolgálatáról szóló rendelet szerint, funkciójának ellátásában a Szolgálat és a költségvetési felügyelők 

kötelesek a felügyeleti ellenőrzés alanyaira vonatkozó szolgálati és üzleti adatokat titokban tartani.  
 

A HATÁSKÖRÖK, JOGOSULTSÁGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK LEÍRÁSA 
 

A Szolgálat elvégzi a közvetlen és közvetett költségvetési szerveknek, valamint azoknak a jogi 

és más alanyoknak a költségvetési felügyeletét (a továbbiakban: a felügyeleti ellenőrzés alanyai), 

melyek felett a költségvetési rendszerről szóló törvény vagy más törvény értelmében jogosult 

felügyeleti ellenőrzést végezni. 
A Szolgálat a következő alanyok felett jogosult felügyeleti ellenőrzést végezni: 

1) Szabadka város költségvetésének közvetlen és közvetett költségvetési szervei; 
2) a Város által alapított közvállalatok, az e közvállalatok által alapított jogi személyek, azok a 

jogi személyek, melyek tőkéjének több mint 50%-a felett az önkormányzat gyakorol 

közvetlen vagy közvetett ellenőrzést vagy igazgatóbizottságában a szavazatok több mint 

50%-át birtokolja, illetve más jogi személyek, melyek bevételeinek több mint 50%-át 

közpénzek képezik; 
3) olyan jogi személyek és más alanyok, melyek meghatározott célra közvetlenül vagy 

közvetve részesültek az önkormányzat költségvetésének eszközeiből, melyek részt vesznek 

az ellenőrzés tárgyát képező ügyletben és amelyek hitel, támogatás vagy egyéb állami 

pénzsegély címén részesülnek az önkormányzati költségvetés eszközeiből, bármilyen 

formában. 
 

A HATÁSKÖRÖK, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGKÖRÖK KERETÉBEN FOLYTATOTT 

ÜGYKEZELÉS LEÍRÁSA 
 

A Szolgálat a felügyeleti ellenőrzést a költségvetési-felügyelőség működési terve szerint 

végzi, amit a polgármester hoz meg a szolgálatvezető javaslata alapján. A működési tervet a soron 

következő évre kell meghozni, legkésőbb a folyó év végéig. A működési terv javaslatát mielőtt a 

polgármester elé terjesztik elfogadásra, jóváhagyás céljából továbbítani kell a pénzügyekben illetékes 

minisztérium költségvetés-felügyeletének vezetőjéhez. 
A működési tervtől eltérően, a polgármester kérelmére rendkívüli felügyeleti ellenőrzést kell 

végezni. 
Az elfogadott működési tervnek megfelelően, a szolgálatvezető írásos megbízást ad a 

felügyeleti ellenőrzésre. 
A felügyeleti ellenőrzésre szóló megbízással a következőket kell meghatározni: 
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1) a jogalap; 
2) a becsült kockázat; 
3) a felügyeleti ellenőrzést végző költségvetési felügyelő; 
4) a felügyeleti ellenőrzés alanya; 
5) a felügyeleti ellenőrzés tárgya; 
6) a felügyeleti ellenőrzés elvégzésére tervezett idő hossza. 
A költségvetési felügyelő köteles a felügyeleti ellenőrzés alanyának vezetőjét értesíteni a 

felügyeleti ellenőrzésről. legkésőbb három nappal a felügyeleti ellenőrzés megkezdése előtt. 

Kivételesen, ha ezt a felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó megbízásban kifejezetten feltüntették, a 

felügyeleti ellenőrzést nem jelentik be. 
A felügyeleti ellenőrzés az üzleti könyvekbe, beszámolókba, nyilvántartásokba és a felügyeleti 

ellenőrzés alanyának más iratanyagába történő betekintéssel történik. 
A költségvetési felügyelőnek joga van betekinteni a felügyeleti ellenőrzés tárgyát képező 

ügylettel kapcsolatos iratanyagba az ügyletben részt vevő más személyeknél is. 
A felügyeleti ellenőrzés alanya köteles a költségvetési felügyelő számára lehetővé tenni a 

felügyeleti ellenőrzés zavartalan ellátását, megfelelő munkateret biztosítani a felügyeleti ellenőrzéshez 

és kérésére hivatalos személyeket kijelölni, akik jelen lesznek az ellenőrzés során. 
A felügyeleti ellenőrzés alanya és a felügyeleti ellenőrzés tárgyát képező munkában résztvevő 

más személyek kötelesek a költségvetési felügyelő kérésére a felügyeleti ellenőrzés tárgyát képező 

munkára vonatkozó teljes dokumentációt rendelkezésre bocsátani, szükség szerint a kért példányban 

lemásolni és hitelesíteni, és a szükséges információkat nyújtani. 
A felügyeleti ellenőrzés alanyának felelősei és hivatalos személyei kötelesek együttműködni a 

költségvetési felügyelővel, hogy utasításai, javasolt intézkedései és záradékai szerint járjanak el, a 

megadott határidőkön belül, időben átadni a teljes és pontos adatokat, és a költségvetési felügyelő 

kérésére nyilatkozni a tényállás teljes és helyes megállapításához szükséges fontos tényekről. 
A felügyeleti ellenőrzés befejeztével a költségvetési felügyelő jegyzőkönyvet készít az 

ellenőrzésről, amelyben közli a felügyeleti ellenőrzés során megállapított tényállást. Amennyiben a 

felügyeleti ellenőrzés során törvénytelenségekre vagy szabálytalanságokra derül fény, az ellenőrzésről 

szóló jegyzőkönyvbe meg kell nevezni: a jogalapot, azokat a bizonyítékokat, melyek alapján a 

törvénytelenségeket vagy szabálytalanságokat megállapították, a megszüntetésükre javasolt 

intézkedéseket és a megszüntetésre megszabott határidőket. A jegyzőkönyvet a felügyeleti ellenőrzés 

alanyának kell átadni, aki bizonyos határidőn belül arra írásban észrevételt tehet.  
A javasolt intézkedések foganatosításáról a felügyeleti ellenőrzés alanya tájékoztatja a javasolt 

intézkedések végrehajtását ellenőrző költségvetési felügyelőt, amiről hivatalos feljegyzést készít. 

Amennyiben a felügyeleti ellenőrzés alanya nem a javasolt intézkedéseknek megfelelően járt el, a 

költségvetési felügyelő határozatot hoz, amellyel elrendeli az intézkedéseket és határidőt szab a 

törvénytelenségek és szabálytalanságok megszüntetésére. E határozat végleges és ellene csak 

közigazgatási per indítható. 
A felügyeleti ellenőrzés alanya köteles a költségvetési felügyelő határozatával elrendelt 

intézkedés végrehajtására megszabott határidő lejártát követő nyolc munkanapon belül értesíteni a 

költségvetési felügyelőséget az elrendelt intézkedés végrehajtásáról. Amennyiben a felügyeleti 

ellenőrzés alanya nem a határozat szerint jár el vagy csak részben teljesíti azt, a költségvetési 

felügyelet erről tájékoztatja a polgármestert és más szerveket a hatáskörükbe tartozó intézkedések 

foganatosítása érdekében, a törvénnyel és más jogszabályokkal összhangban. 
Ha a felügyeleti ellenőrzés olyan törvénytelenséget észlel, amely a törvény vagy más 

jogszabály értelmében büntetendő, a költségvetési felügyelő bűnvádi feljelentést tesz az illetékes 

igazságügyi szervnél, illetve feljelentést tesz gazdasági bűncselekmény miatt vagy szabálysértési 

eljárást indítványoz. 
 

AZ ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK 
 

A felügyeleti ellenőrzés ellátásában, az anyagi és pénzügyi gazdálkodás terén és az 

eszközöknek a felügyeleti ellenőrzés alanyai általi rendeltetésszerű és törvényes használatát illetően a 

Szolgálat az alábbi jogszabályokat alkalmazza: 
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- A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 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 és 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-más tv.), 

- A költségvetési felügyelet működéséről, jogköreiről és jelzéseiről szóló kormányrendelet (az 

SZK Hivatalos Közlönye 93/17), 

- A Szabadka Város Költségvetés-felügyeleti Szolgálatáról szóló rendelet (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja 34/17), 

- A felügyeleti ellenőrzésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/15, 44/18-más törv. 

és 95/18), 

- A kockázatértékelés speciális elemeiről, a felügyeleti ellenőrzés, illetve a kockázatértékelésen 

alapuló ellenőrzés gyakoriságáról, valamint a felügyeleti ellenőrzés programjának különleges 

elemeiről, vagy a költségvetési ellenőrzés hatálya alá tartozó ellenőrzésről szóló szabályzat (az 

SZK Hivatalos Közlönye 90/18), 

- Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 18/16 és 

95/18-hiteles tolmácsolás). 
 

AZ ÉRDEKELT FELEKNEK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EZZEL 

KAPCSOLATOS ELJÁRÁS 
 

A Szolgálat közvetlenül nem nyújt szolgáltatást jogi és természetes személyeknek. 
 

A BEVÉTELEKRE ÉS KIADÁSOKRA, A KÖZBESZERZÉSEKRE, A KIFIZETETT 

BÉREKRE, MÁS JÁRANDÓSÁGOKRA ÉS A MUNKAESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ADATOK 
 

Ezek az adatok a Város szerveire vonatkozó közös adatokat ismertető V. fejezet tárgyalja. 
 

A SZOLGÁLAT BIRTOKÁBAN LÉVŐ INFORMÁCIÓK FAJTÁI 
 

A költségvetés-felügyeleti szolgálat működése során vagy azzal kapcsolatban a következő 

információk keletkeznek: a felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó megbízások, jegyzőkönyvek, 

záróhatározatok, határozatok, fellebbezések, levelek, kapott elektronikus levelek, hivatalos 

feljegyzések és az elvégzett felügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentáció. 
 

A HOZZÁFÉRHETŐ INFORMÁCIÓK FAJTÁI 
 

A felügyeleti ellenőrzés tárgyaival kapcsolatos információkhoz az általános közigazgatási 

eljárásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 18/16 és 95/18-hiteles tolmácsolás) azon 

rendelkezéseinek megfelelően lehet hozzáférni, melyek az iratok áttekintését és az eljárás folyamatáról 

történő tájékoztatást szabályozzák. 

 

A LEGGYAKRABBAN KÉRT KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK JEGYZÉKE 
 

A Szolgálattól az elmúlt időszakban természetes személyek kértek hozzáférést, a közérdekű 

információkhoz való hozzáférésről szóló törvénynek megfelelően írásban, az alábbi információkról:  
- a megszűnt munkakörök elnevezése, illetve amelyekben létszámcsökkentés történt a 2016. évi 

racionalizáció során, 
- meghatározott jogalanynál végzett felügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatban. 

 

AZ ADATHOZZÁFÉRÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 

A közhasznú információkhoz való hozzáférés kérelmezése azonos a Város közös adataira 

vonatkozó V. fejezetben leírtakkal. 
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