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Szabadka város polgári jogvédője

BEVEZETŐ
A Szabadka város polgári jogvédőjéről szóló rendelet 40. szakaszának 1.
bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 7/14 száma) értelmében Szabadka
város polgári jogvédője évente egyszer, de legkésőbb március hónap végéig
beszámolót terjeszt a képviselő-testület elé, amelyben értékeli az önkormányzati
szervek munkáját az emberi jogok és szabadságok védelme szempontjából, közli az
észlelt mulasztásokat és intézkedéseket és lépéseket javasol azok orvoslására.
Szabadka Város Ombudsmani Hivatala 2006.06.16-án kezdte meg működését. Az
azóta eltelt időben számos jogszabály-alakításon esett át, s működése össze lett
hangolva a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel. A 2014.02.20-án megtartott 18.
ülésén Szabadka Város Képviselő-testülete új rendeletet hozott Szabadka város
polgári jogvédőjéről, melynek alapján ismételten megválasztotta a polgári jogvédőt
és helyetteseit, 6 éves megbízatási időre. Ezzel megtörtént az ombudsmani hivatal
jogszabályozása, amely mára szervezetileg egy olyan intézménnyé nőtte ki magát,
amely összhangban áll az érvényes pozitív jogszabályokkal. A hivatalt a 2014. év
folyamán Marosiuk Zlatko polgári jogvédő vezette helyetteseivel,Tóth Szalai
Erikával és Vuković Simić Ljiljanával.
A 2014. évre készült beszámoló különösen a panaszok és folyamodványok
számára és összetételére vonatkozó adatokra összpontosít és tartalmazza a
közigazgatási szervek működésének általános értékelését az előírások betartása és
az észlelt mulasztások tekintetében, és ajánlásokat ad azok kiküszöbölésére. A
beszámoló felöleli az elmúlt évben észlelt problémákat, és a korábbi évek
gyakorlatához hűen bemutatja az egyes ügyeket, amelyekkel az iroda foglalkozott.
A statisztikai adatok mellett a beszámoló rövid leírásokat is tartalmaz az elmúlt
évben vezetett legjelentősebb ügyekről, végső állásfoglalással, az adott
ajánlásokkal és magyarázatokkal, illetve a még folyamatban lévő ügyek
felvázolásával. Számos probléma, amelyre polgártársaink az elmúlt időszakban
rámutattak, még ma is fennáll.
Szabadka polgárai a 2014. évben számos különféle problémával fordultak a polgári
jogvédőhöz, például többek között azzal, hogy a hatóságok nem döntöttek az ügyfél
kérelmét illetően, nem válaszoltak a beadványokra, hogy a hivatalos ügyek
elhúzódtak, hogy szelektíven tettek eleget a távfűtési rendszerről való lekapcsolásra
vonatkozó kérelmeknek, de voltak észrevételek a kéményseprői szolgáltatások
megfizettetésére, a számlák összegére, az adózási övezetek módosítására, az
utcák közművesítettségére, a háziállatok tartásával kapcsolatos problémákra, a
vendéglátó-ipari
létesítmények
okozta
zajra,
a
közműdíj-támogatások
megszűnésére, a kóbor kutyákra i és hasonlókra.
A polgári jogvédő hatáskörébe tartozó területeken érvényesülő emberi jogok
állapotára vonatkozó megfigyelések a „jó közigazgatás” területét ölelik fel, vagyis a
„jó közigazgatás” elvének betartását, a jog érvényesülését és a jogbiztonságot
szorgalmazzák. A polgári jogvédőhöz a 2014. év folyamán néhány olyan szóbeli
folyamodvány is érkezett, melyek a nemi egyenjogúságra vonatkoztak, és aktív
részt vállalt úgy a szervezeti mint az egyes problémák megoldásában az illetékes
intézményekkel, valamint a nemi egyenjogúság kérdésével foglalkozó
szervezetekkel folytatott együttműködés révén. A kisebbségi jogokkal kapcsolatban
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az ombudsmani hivatal különösen a hivatalos nyelvhasználat terén keletkezett és
észlelt problémák megoldásában vette ki a részét. A munkának ebben a részében
az iroda a polgármesterrel együttműködve kissé átszerveződött, s így Tóth Szalai
Erika ombudsman helyettes lett megbízva az illetékes intézményekkel és a
kisebbségek képviselőivel folytatott együttműködéssel. Megítélésünk szerint az
ombudsmani hivatalon belül egyelőre még nem szükséges külön helyettest
kinevezni a kisebbségi jogok védelmére, de ha idővel erre igény mutatkozik,
módosítani fogjuk azokat a jogszabályokat, amelyek a polgári jogvédő működését
szabályozzák, és azokat a városi képviselő-testület elé fogjuk terjeszteni.
AZ OMBUDSMAN INTÉZMÉNYÉRŐL
Kevés intézmény ért meg olyan fokú népszerűséget és vált olyan elterjedté, mint az
ombudsman intézménye. Napjainkban a világ majd minden országában működik, és
mint ilyen ...“ihletként, sőt modellként szolgál azokhoz a törekvésekhez, melyekre
egyre nagyobb szükség van a hagyományos politikai intézmények megújítása
tekintetében, melyeket a racionalista, s később egyre inkább közvetítői szerepet
játszó bürokrata és legalista eszme és gyakorlat hozott létre“.
Az államhatóságok működése ellenőrzésének új formái különösen a 20. század
második felétől kezdve indultak fejlődésnek a világban, mikor is a polgári jogvédő
intézménye, mint „sui generis“ intézmény hirtelen terjedni kezdett. A polgári jogvédő
hatáskörei, az intézmény 1809-es svédországi megalapítása óta napjainkig
jelentősen nem változtak. Azok közvetlenül az emberi jogok érvényesítésének és
védelmének eszméjéhez kapcsolódnak, minek következtében az ombudsmant ma
is a polgárok jogainak védelmezőjeként definiálják, kinek legfőbb célja a
szabálytalanságok és törvénytelenségek megakadályozása, illetve az ún. rossz
hivatali bánásmód orvoslása. Az emberi jogok védelmezése iránti igény, illetve az
államigazgatás új, a korszerű államkoncepciónak megfelelő, emberközpontú „külső”
ellenőrzési és felügyeleti formák iránti igény következtében szükség mutatkozott
arra, hogy új mechanizmusokat kutassanak fel az emberi jogok védelmezésére,
elsősorban a hivatali szervek törvénytelen és igazságtalan működése ellen. Az idők
során kiderült, hogy erre a legmegfelelőbb az ombudsman intézménye. A polgári
jogvédő ma az emberi jogok és a polgárok jogainak védelmezője.
Miben rejlik az ombudsman kiváló hatékonysága a polgárok jogvédelmében és az
államigazgatás ellenőrzésében, amit a közigazgatási és igazságügyi ellenőrzés
meglévő formái nem tudtak elérni? Bizonyos értelemben a polgári jogvédő
napjainkban az emberi jogok védelmének egyik alapvető intézménye. Az
ombudsman intézményének lényege abban nyilvánul meg, hogy „át tudja törni a
bürokrácia bűvös köreit és áttekinthetővé tudja tenni az átláthatatlan autoritatív
rendszereket, illetve hozzáférhetővé a parlamentáris ellenőrzés és a közvélemény
számára. E testület hatékonysága mindenekelőtt abból ered, hogy jelentése révén
felhívhatja a képviselő-testület figyelmét a polgárok panaszaira.
Ezért úgy
gondoljuk, hogy a éves beszámoló a legfontosabb dokumentum, amellyel a polgári
jogvédő bemutatkozik a nyilvánosság előtt. A pártatlan vizsgálaton alapuló
nyilvánosság hatékony eszközt jelent. Már maga a tudat, hogy az ombudsman
felügyeletet gyakorol munkájuk felett, pozitív hatással van az egész közigazgatási
rendszerre, minek folytán működése nyilvánosabbá és jogszerűbbé válik.
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Napjainkban a polgárok jogaik és szabadságaik jelentős részét az önkormányzati
szervek, a közintézmények, és az önkormányzati alapítású, közfeladatokat ellátó
vállalatok és más szervezetek révén érvényesítik. Éppen e tény indokolja a helyi
ombudsmani hivatalok alapítását, amit több ország, köztük Szerbia is megtett.
Abban a folyamatban, amely az Egyesült Nemzetek Szervezete révén még a 20.
század hetvenes éveiben megkezdődött, egyes “helyi ombudsmanok“ jelentősen
hozzájárultak ahhoz, hogy az ombudsman intézménye minden hatalmi szinten
elterjedjen. Az emberi jogok védelmére alakított intézményekkel kapcsolatos első
nemzetközi dokumentumot az ENSZ hozta meg Irányelvek az emberi jogok
védelmét szolgáló nemzeti intézmények működésére cím alatt, melyet 1978-ban
fogadtak el Genfben, az emberi jogok védelmét szolgáló nemzeti és helyi
intézményekről tartott szemináriumon, s melyek megfogalmazásához a akkori
„helyi” ombudsmanok is hozzájárultak. Emellett az Európa Tanács Miniszteri
Bizottsága az ombudsman intézményéről szóló R (85)13 számú ajánlásában még
1985-ben (és későbbi dokumentumaiban) javasolta tagországai kormányainak,
hogy alapítsák meg az ombudsman intézményét országos, regionális vagy helyi
szinten.
Szerbiában 2002. óta 20 önkormányzati ombudsmani hivatal alakult. A helyi polgári
jogvédő intézményének lassú terjedése, és azok a komoly problémák, melyekkel a
már létező hivatalok szembesülnek, egyre kétségesebbé teszik az intézmény
fennmaradását és további fejlődését.
A JOGI KERET ÉS AZ EGYES PANASZOK ÜGYÉBEN FOLYTATOTT ELJÁRÁS
Az Ombudsmani Hivatal a Szabadka város polgári jogvédőjéről szóló rendelet
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 7/14 száma), a helyi önkormányzatról szóló
törvény 97. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07
száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 6. pontja és
99. szakasz 3. és 5. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/06 és
27/08 száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma)
alapján működik. A hivatal a Szabadság tér 1. alatti épület I. emeletének 132 – 135.
irodáiban működik. 2014.12.31. napjával a hivatalban a polgári jogvédő mellett két
helyettes és két ügyintéző hivatalnok áll alkalmazásban. A hivatal az ország jobban
felszerelt ombudsmani irodái közé tartozik az ügyfelek fogadásához és a korszerű
működéshez szükséges műszaki felszereltséggel.
A polgári jogvédő intézménye Szabadka Város Önkormányzatának területére
alakult mint független és önálló szerv, amely védi a polgárok és jogi személyek
jogait az államigazgatási szervek és a városi közszolgálatok törvénytelen és
szabályellenes működésétől, amikor megsértik a városi előírásokat. A polgári
jogvédő gondoskodik továbbá az emberi és kisebbségi jogok és szabadságok
betartásáról.
A polgári jogvédő független és önálló a munkájában, és nem lehet felelősségre
vonni vagy megbüntetni véleményének kimondása vagy a cselekedetei miatt. Itt ki
kell hangsúlyoznunk, hogy a hivatal fennállásának és működésének hét éve alatt
soha senki, egyetlen politikai tényező vagy a karhatalom valamely képviselője sem
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gyakorolt hatást a polgári jogvédő munkájára, cselekedeteire és véleményére. Úgy
véljük, hogy ez a tény Szabadka város demokratikus potenciáljait igazolja.
A polgári jogvédő nem vonhatja vizsgálat alá az olyan eljárás elindítása iránti
kérelmet, mely Szabadka Város Képviselő-testületének, a Városi Tanácsnak a
munkájára vonatkozik (kivéve, ha másodfokú szervként lép fel a közigazgatási
eljárásban), és ha a polgármester munkájára vonatkozik. A polgári jogvédő nem
ellenőrizheti a Szabadka város területére alapított bíróságok és ügyészségek
működését sem, bár a polgárok gyakran fordulnak hozzánk olyan problémákkal,
amelyek ezen intézmények működésére, viszont hivatalunk soha sem bírálta felül
vagy dolgozta át e szervek döntéseit.
A polgári jogvédő az alábbi munkákat végzi: átveszi és kivizsgálja a panaszokat,
melyek az önkormányzati szervek által megsértett emberi jogokra vonatkoznak,
saját kezdeményezésére jár el minden olyan esetben, ahol fennáll annak gyanúja,
hogy az önkormányzati szervek megsértették az emberi jogokat, figyelemmel kíséri
az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi standardok alkalmazását a helyi
önkormányzat területén, információkat gyűjt különböző forrásokból arról, hogy az
önkormányzati szerv alkalmazza-e az emberi jogokról szóló törvényt és más
előírásokat, éves beszámolót készít arról, hogy az önkormányzati szervek hogyan
érvényesítik és tartják tiszteletben az emberi jogokat, és alkalmazzák a
diszkrimináció-mentesség elvét, időszakosan ellenőrzi az önkormányzati szerv
munkáját, közvetlenül együttműködik a köztársasági szervekkel és közvetítői
szerepet játszik a köztársasági közigazgatás területi szervei, a köztársasági
hatáskörbe tartozó közmegbízatások ellátói és a polgárok között a város területén,
büntetőjogi, fegyelmi és egyéb eljárások megindítását kezdeményezi az illetékes
szerveknél abban az esetben, ha az önkormányzati szervek megsértik az emberi
jogokat, az emberi jogok megvalósításáról és tiszteletben tartásáról és az antidiszkriminációról tanácsadást szervez és részt vesz az előkészítésében,
kezdeményezi és ösztönzi a polgárok képzését az emberi jogok tekintetében, az
élet minden területén, együttműködik, és tapasztalatot cserél más állampolgári
jogok biztosaival, és olyan szervekkel és szervezetekkel, melyek az emberi jogok
védelmével és fejlesztésével foglalkoznak hazánkban és külföldön, együttműködik a
médiákkal, közvetítői szerepe van az emberi jogok megsértésére vonatkozó viták
békés rendezésében a város területén, jogában áll részt venni a képviselő-testületi
üléseken és munkatestületeinek ülésein, valamint joga van részt venni a képviselőtestületi vitákban, ha a hatáskörébe tartozó kérdésekről vitatkoznak, eljárást
kezdeményez
az
alkotmányosság
és
törvényesség
értékelésére
az
Alkotmánybíróság előtt, és más illetékes szerveknél indítványozza a hatáskörébe
tartozó új előírások és egyéb okiratok meghozatalát és a meglévők módosítását , a
törvénnyel és a városi előírásokkal összhangban egyéb teendőket is ellát.
A polgári jogvédőhöz bárki fordulhat, aki úgy véli, hogy az államigazgatási szervek,
a közigazgatási és közhatalmi megbízatással rendelkező, önkormányzati alapítású
szervezetek és közszolgálatok valamely okiratukkal vagy cselekedetükkel
megsértették emberi jogainak valamelyikét. A polgári jogvédőről szóló rendelet
értelmében az ombudsmanhoz a polgárok nevében harmadik személy, civil
szervezetek, egyesületek vagy szervezetek is fordulhatnak.
A folyamodványok benyújtásának határideje a jogsértés, szabálytalanság
elkövetését vagy a vitatott ügyről készült okirat meghozatalának napját követő egy
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év. Az ombudsman köteles a folyamodvány alapján eljárni (dönteni az eljárás
megkezdéséről vagy a folyamodvány visszautasításáról) a folyamodvány
benyújtását követő 3 napon belül. A jó közigazgatás kódexének (Szabadka Város
Hivatalos Lapjának 43/10 száma) elfogadásával a polgári jogvédő számára lehetővé
vált, hogy a polgári jogsértés megtétele előtt, amennyiben azzal el lehet hárítani a
kárt el, eljárást indíthat, és azzal elháríthatja a polgári jogok megsértését.
A folyamodványt írott formában kell benyújtani, beleértve az elektronikus
kommunikáció minden fajtáját is, meghatározott forma nélkül, de jegyzőkönyvbe is
mondható szóban. Folyamodványt benyújthat fogvatartott személy is, lepecsételt
borítékban. A folyamodványt benyújtó személy kérésére a polgári jogvédő köteles
titokban tartani a személyes adatait. Annak érdekében, hogy a polgárok számára
megkönnyítse a folyamodványok benyújtását, az ombudsman a munkája során
egyszerű űrlapot használ, mely tartalmazza az eljárás elindításához és
lefolytatásához fontos kérdéseket.
A polgári jogvédő a szabályoknak megfelelően akkor indít eljárást, ha már fel lett
használva minden rendes jogi eszköz annak a jogsértésnek a kiküszöbölésére,
melyre a folyamodó személy rámutat, illetve, ha annak kiküszöbölésére nincs
semmilyen jogi eszköz. Kivételes esetekben az eljárás akkor is elindítható, ha
ennek a feltételnek nem tesz eleget, éspedig akkor, ha az eljárás rendes jogi
eszközökkel való elvégzése veszélyeztetné az emberi jogokat. Ha ugyanazon tárgy
miatt már folyik eljárás más illetékes szervekben, a polgári jogvédő a szabályok
szerint nem fog ezekkel a szervekkel párhuzamosan eljárást folytatni.
Ha a folyamodvány minden feltételnek eleget tesz, a polgári jogvédő döntést hoz a
vizsgálat megkezdéséről és erről tájékoztatja a folyamodványt benyújtó személyt és
azt a közigazgatási szervet, melynek munkájára a panasz vonatkozik. A polgári
jogvédő szóló rendelet meghatározza, melyek azok az esetek, amikor a polgári
jogvédő elutasítja a folyamodványt. Ha nem tartalmazza a benyújtó személyes
adatait, ha nem tartalmazza annak a szervnek a nevét, melynek a munkájára a
panasz vonatkozik, ha nem tartalmazza a jogsértés leírását, ha nem tartalmazza
azokat a tényeket és bizonyítékokat, melyek alátámasztják a panaszt, amennyiben
nem tartalmazza a már felhasznált jogi eszközökre vonatkozó adatokat, ha a
benyújtási határidő lejárta után adják be, amennyiben még nem használtak ki
minden más jogi eszközt a jogsértés kiküszöbölésére, és ha ismételt panasztételről
van szó.
Ha a vizsgálatot követően az ombudsman úgy véli, hogy nem áll fenn a polgári
jogok megsértése, és a szervek részéről nem történt szabálytalanság, a polgári
jogvédő erről értesíteni fogja a folyamodványt benyújtó személyt és azt a
közigazgatási szervet, melynek a munkájára a folyamodvány vonatkozott.
Amennyiben a vizsgálat befejeztével megállapítást nyer, hogy megsértették az
emberi jogok valamelyikét, vagy szabálytalanságot követtek el a munka során, erről
értesíti a folyamodványt benyújtó személyt és azt a közszolgálatot, melynek
munkájára a folyamodvány vonatkozott, s az észrevételeiket 15 napon belül
küldhetik el. A határidő lejártával a polgári jogvédő megszűntetheti a további
eljárást, ha a közigazgatási szerv már kiküszöbölte a jogsértést, vagy elkészíthet
egy végleges véleményezést, javaslatot vagy ajánlást, erről értesíti a folyamodványt
benyújtó személyt és azt a közigazgatási szervet vagy közszolgálatot, melynek a
munkájára a folyamodvány vonatkozott. A közigazgatási szerv köteles 15 napon
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belül értesíteni az ombudsmant arról, hogy milyen intézkedéseket foganatosított a
véleményezést, javaslatot vagy ajánlást illetően.
Amennyiben a közigazgatási szerv nem az ombudsman véleményezésével,
javaslatával vagy ajánlásával összhangban jár el, vagy nem tájékoztatja az
ombudsmant a jogsértés kiküszöbölésére foganatosított intézkedésekről, a polgári
jogvédő erről értesíti azokat a szerveket, melyek felügyelik a munkájukat, és ha az
illetékes szervek ezután sem teszik meg a kellő lépéseket, a polgári jogvédő erről
tájékoztatja a városi képviselő-testületet, de értesítheti erről a közvéleményt is a
tájékoztatási eszközökön keresztül.
Az ombudsman nem segíthet olyan esetben, ha a panasz olyan ügyre vonatkozik,
amely nem az ő hatáskörébe tartozik, mert a Kormány, a Parlament, a köztársasági
elnök, az Alkotmánybíróság, a bíróságok és ügyészségek döntéseiről van szó,
illetve, ha a folyamodvány nem a közigazgatási szervek vagy közvállalatok
munkájára vonatkozik, ha a polgár ugyanarra az ügyre vonatkozva nyújtott be
folyamodványt, de nincsenek újabb bizonyítékai, ha a polgár azelőtt nyújtotta be a
folyamodványt, hogy élt volna a rendelkezésre álló jogi eszközökkel, ha a panaszt a
jogsértés elkövetésétől számított egyéves határidő lejárta után nyújtotta be, és ha a
folyamodvány nem tartalmazza a panasztevő személyes adatait vagy nincs aláírva.
A köztársasági és tartományi hatóságok munkájára vonatkozó panaszokat
Szabadka város polgári jogvédője köteles azonnal továbbítani az illetékes
köztársasági illetve tartományi ombudsmanhoz.
AZ ÜGYEK SZÁMA ÉS ÖSSZETÉTELE

Az Ombudsmani Hivatal 2006.06.16-án kezdte meg működését. 2014.12.31-ig
12.755 polgár fordult segítségért a polgári jogvédőhöz. A polgárok a jog különböző
területein kértek jogsegélyt. A folyamodványokat két csoportba oszthatjuk: az egyik
a polgári jogvédőről szóló rendelettel meghatározott hatáskörök szerinti polgári
panaszok, a másik csoportba az emberi jogok védelmével kapcsolatos
felterjesztések tartoznak.
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A KÖZVÁLLALATOK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK MUNKÁJÁRA
VONATKOZÓ PANASZOK – 135 PANASZ

A z ombudsman hivatalba lépése óta a polgárok 671 írásos panaszt nyújtottak be
az önkormányzati szervek és közszolgálatok munkájára, ebből 135-öt a 2014.
évben. Minden közigazgatási szerv és közvállalat a polgári jogvédőről szóló
rendeletben megszabott 15 napos határidőn belül válaszolt a panaszokra.
A közvállalatok ellen a polgárok 2014-ben összesen 69 panaszt tettek:
- Távfűtőművek KKV - 31,
- Vízművek és Csatornázási KKV - 6,
- Építési Igazgatóság KV – 4,
- Szociális Központ – 15,
- 'Parking KKV' – 4,
- Temetkezési KKV – 1,
- Szabadkai Gázművek KKV – 1,
- Kéményseprő KKV – 3,
- Nem tartozik a hatáskörükbe – 2,
- Palics-Ludas KV – 1,
- Palicsi Park KV – 1
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Mint azt említettük, a Szabadkai Távfűtőművek KKV ellen 31 panaszt nyújtottak be.
Kiemeljük a legérdekesebb problémákat és a leggyakoribb okokat, amiért a
polgárok panaszt emeltek. E panaszokat három csoportra oszthatjuk:
− kikapcsolással kapcsolatos problémák
− a vételezett energia elszámolása (számlák)
− műszaki gondok.
Hivatalunkhoz 9 panasz érkezett be amelyben a polgárok arra panaszkodtak, hogy
a közvállalat nem tette lehetővé, hogy lekapcsolódjanak a távfűtési rendszerről.
Valamennyi panaszt megoldottunk, ebből 8 esetben a polgároknak sikerült
lekapcsolódniuk a rendszerről, míg egy esetben a lekapcsolási kérelem alaptalan
volt. Egyes panasztevők többször is kérelmezték a közvállalattól a lekapcsolást, ami
viszont nem történt meg. Az Ombudsmani Hivatal több ízben is fellépett a
panasztevők jogainak védelmére, a távhőellátásről szóló, 2014 októberéig
érvényben lévő rendelet 21. szakaszában foglaltaknak megfelelően, amely
lehetőséget ad a fogyasztóknak arra, hogy írásban kérjék a távhőszolgáltatási
szerződés felbontását, 30 napos felmondási idővel, a fűtési idény megkezdése előtt,
de legkésőbb szeptember 15-ig. A rendelet nem írt elő további feltételeket, így a
közvállalatnak nem volt lehetősége arra, hogy szigorúbb feltételeket szabjon a
lekapcsoláshoz. Itt különbséget kell tennünk azok az ügyek között, melyekben a
háztulajdonosoknál házi hőközpont lett felszerelve, akik szerződést kötöttek a
Távfűtőművekkel, amelyben kötelezték magukat arra, hogy a felújítás évétől
számítva 5 évig nem kapcsolódnak le a távfűtő rendszerről. Szem előtt tartva a
szerződés említett rendelkezéseit, illetve hogy a felújítás óta még nem telt el 5 év,
úgy véljük hogy e polgárok jogai nem lettek megsértve, mert itt figyelembe kell venni
az elosztó rendszer felújításába befektetett eszközöket, valamint a szerződő felek
akarategységét, akik aláírásukkal elfogadták a szerződésbe foglalt feltételeket, és
hogy a felújítás óta még nem telt el 5 év. Ezeket a panasztevőket a polgári jogvédő
felkérte, hogy a Szabadkai Távfűtőművek KKV válaszában leírtakra tegyenek írásos
nyilatkozatot vagy nyilatkozatukat szóban jegyzőkönyveztessék a válasz közlésétől
számított 15 napon belül, és mivel a nevezett személyek nem éltek e jogukkal, az
eljárást megszüntettük a polgári jogvédő azon álláspontjával összhangban, hogy a
fogyasztók jogai nem lettek megsértve.
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19 polgár tett panaszt a számlák nagysága miatt, többnyire már a figyelmeztetés
vagy a végrehajtási eljárás megindítása után. Itt el kell mondanunk, hogy a
végrehajtás megkezdése után a polgári jogvédőnek már nincs hatásköre intézkedni,
így csak abban tudtunk közvetíteni, hogy az adósságot részletekben is lehessen
törleszteni, egy esetben pedig, amikor a számlát közvetlenül (egy nappal) az eljárás
megindítása után kifizették, sikerült elérnünk, hogy az eljárási költségek ne a
polgártársnőnket terheljék. Továbbá – különösen a magasabb összegű
tartozásoknál – sikerült elérnünk, hogy azokat részletekben is lehessen törleszteni,
végrehajtás megindítása nélkül, hogy az eljárási költségek ne rójanak további
terheket a polgárokra. A többi ügyben a panaszok alaptalanok voltak, és a
közvállalattól kapott értesülésekből kiderült, hogy a számlák szabályosak voltak.
A műszaki problémákat illetően két panasz az ún. „nyugdíjas épületre" vonatkozott,
a T.M. sgrt. 33. alatt, az egyik a közös helyiségek fűtött területének megállapítására,
a másik pedig a Gerontológiai Központ által használt helyiségekre, valamint arra a
függőleges gerincvezetékkel kapcsolatos problémákra, amely áthalad a 28., 48.,
68., 88. és 108. lakások fürdőszobáján. A közös helyiségeket illetve az
üzlethelyiséget a közvállalat és a Gerontológiai Központ szakemberei újra felmérték,
és a lakókat terhelő terület le lett csökkentve. Emellett meg lett javítva az említett
lakásokon áthaladó gerincvezeték is, bár a lakók továbbra is panaszkodnak a
szolgáltatott távhőre.
A harmadik problémát egy polgártársnőnk jelezte, kinek állítása szerint nála a
hőközpontot szabálytalanul szerelték fel, mert túl messze van a házától és így
hőveszteség keletkezik. Sikerült megoldást találni, és a hőközpont át lett helyezve.
A Vízművek és Csatornázási KKV ellen 6 panasz érkezett. Négy esetben,
melyekben a vízhasználat elszámolására és a számlákra panaszkodtak,
megállapítást nyert, hogy nem történt jogsértés, vagyis a számlák szabályosak
voltak. S.K. ügyében megállapítottuk, hogy az új vízóra beépítése után a műszer
túlzott vízfogyasztást mért, vagyis 30 m3 helyett 300 m3 lett beírva. A Vízművek
igazgatónőjével megállapodtunk abban, hogy a továbbiakban figyelemmel kísérik a
panasztevő vízfogyasztását, és mivel lehetséges hogy a jegyzőkönyv hibásan lett
felvéve, a számlákat átlagfogyasztásra csökkentik, hogy S.K. ellen ne induljon
végrehajtási eljárás. Továbbá a Palics Helyi Közösség lakosságának egy fele kapott
számlát a környezetvédelmi díjra, a másik fele pedig nem.
Miután több polgár fordult hozzánk ezzel a problémával, felkerestük a polgármestert
ezzel a kérdéssel, mert egy helyi közösség nem osztható meg oly módon hogy
egyik felét kötelezzük a díjfizetésre a másikat viszont nem. A polgármester egy ülés
keretében megvitatta a problémát a számlákat kiállító Vízművekkel, és
egységesítették a környezetvédelmi díj behajtását.
Az Építési Igazgatóság KV ellen 4 panaszt nyújtottak be, ebből hármat olyan
társasházak lakói, akik a lakóközösségen keresztül szerződést kötöttek az Építési
Igazgatósággal az épület lapostetőjének felújítására, mert megnövekedtek a közös
költségek. Mindhárom esetben megállapítottuk, hogy a panasz alaptalan és a
szerződések szabályosak, hogy a lakóközösségnek volt elég támogató szavazata e
munkálatok elvégzéséhez, ezért az eljárást megszüntettük, mert nem történt
jogsértés. A negyedik panasz a Bajmok HK táblájára vonatkozott, amelyre horvátul
nem írták ki a Bajmak elnevezést. Az eljárásban megállapítottuk, hogy kétség kívül
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mulasztás történt, ami ki lett javítva, vagyis az illetékesek utasítva lettek, hogy
2014.09.01-ig a megfelelő helyeken pótolják a hiányzó feliratokat.
2014. folyamán Szabadka polgárai gyakran fordultak az önkormányzati
ombudsmanhoz a szociális ellátással kapcsolatos ügyekkel. Ezek a panaszok
alapján 15 eljárást indítottunk. Legtöbb esetben ezek arra vonatkoztak, hogy a
polgárok túl hosszú ideig, a törvénnyel előírt 60 napos határidőnél tovább vártak
valamilyen jogérvényesítésére vonatkozó kérvényeik elbírálására, hogy Szabadka
Város Szociális Központja döntsön az ügyben és arról írásban, határozat
formájában értesítse a kérelmezőket.
A polgári jogvédőhöz a Szabadka Város Szociális Központja ellen benyújtott többi
panaszban a polgárok a családjogi törvényből eredő jogaik megsértésére
panaszkodtak, főképpen a szülői felügyelet gyakorlásával kapcsolatban. Ezekben
az esetekben azt tanácsoltuk a polgároknak, hogy jogaikat az illetékes bíróságok
előtti eljárás indításával próbálják megvédeni illetve érvényesíteni.
Számos polgár fordult Szabadka város polgári jogvédőjéhez azt állítva, hogy a
szociális központ dolgozói nem fogadják el a személyesen benyújtott kérelmeket,
azzal az indoklással hogy azt postán kell továbbítani, mert azokat iktatni kell
függetlenül attól hogy jogosak-e vagy sem. A szociális központot tájékoztattuk erről
a problémáról és megállapítást nyert, hogy a kérelmeket át kell venni és azok
jogosságáról a bizonyítási eljárás után sönteni kell, írásos formában, az
előírásoknak megfelelően.
A.L. szabadkai lakos a Szabadka Város Szociális Központja ellen benyújtott
panaszában előadta, hogy 2014.01.16-án kérvényt nyújtott be az intézményhez,
amelyben egyszeri pénzsegélyért folyamodott, de egészen a panasztétel napjáig,
2014.03.18-áig a szociális központ nem hozott döntést a kérelme ügyében.
2014.03.31-én a szociális központ tájékoztatta a polgári jogvédőt, hogy A.L. kérelme
2014.01.28-án lett iktatva 01-553-I-281/2014 szám alatt és 02.13-án a felnőtt- és
idős-ellátást intéző szolgálat vezetője továbbította azt az illetékes szociális
munkásnak. Az eljárásban a hivatal úgy mérte fel, hogy A.L. részére jóvá kell hagyni
az egyszeri pénzsegélyt, mivel a nevezett személynek miután letöltötte
börtönbüntetését nincsenek érvényes személyes okmányai, sem pénze hogy
kifizesse az illetékeket és élelmiszert vásároljon. A szociális munkás jelentést
készített amelyben javasolta az egyszeri pénzsegély jóváhagyását és arra
2014.02.28-án javaslatot tett, míg a szociális központ 2014.03.20-án határozatot
hozott 4.000,00 dináros egyszeri pénzsegély jóváhagyásáról, és azt időközben
továbbította A.L. polgárhoz.
J.M. kisboszniai lakos 2014 decemberében fordult az ombudsmanhoz azt állítva,
hogy ő és férje tartják el az ő nagykorú cselekvésképtelen nővérét, s ők vették fel
annak nyugdíját is, mert 2005-ig ők voltak a gyámjai is. Időközben módosult a
családjogi törvény, és most már nem ők a gyámok, hanem a Szabadka Város
Szociális Központjának egyik szociális munkása. Annak ellenére, hogy nővére
nyugdíját a szociális dolgozó lett volna jogosult felvenni, 2014 októberéig a
kisboszniai postán gond nélkül felvette a pénzt. Az ügyfél iskolázatlan, és már
három nyugdíjat nem kaptak meg, mert a postán többé már, mint arra
jogosulatlannak nem akarják kifizetni a pénzt. Nővére még gyerekként betegedett
meg, csak vegetál, mint egy növény, ő, a férje és fia gondoskodnak róla, még a
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munkáját is otthagyta a nővére miatt és igazságtalannak tartja, hogy nem lehet
egyszerre eltartó és gyám is. Figyelembe véve, hogy a gyámság alá helyezésről a
gyámhivatal dönt, vagyis ebben a konkrét esetben Szabadka Város Szociális
Központja, a családjogi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönyének 18/2005 és
72/2011- más törv.) rendelkezéseinek megfelelően, és hogy az említett jogszabály
alkalmazása felett a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedési
Titkárság gyakorol felügyeletet, J.M-nek azt tanácsoltuk, hogy kérjen magyarázatot
arra, hogy ő mint eltartó esetében a családjogi törvény (az SZK Hivatalos
Közlönyének 18/2005 és 72/2011- más törv.) rendelkezései szerint fennáll-e az
összeférhetelenség esete, vagyis hogy az ő érdekei ellentétben állnak-e nővére,
mint gyámolt érdekeivel. Miután J.M. megkapta a kért értelmezést, amely szerint ő
és férje mint eltartók nem lehetnek egyben a nővér gyámjai is, Szabadka város
polgári jogvédője azt a javaslatot terjesztette a szociális központ elé, hogy tekintettel
arra, hogy gyakorlatilag J.M. egész családja gondoskodik a beteg nővérről,
nevezzék ki J.M. fiát, T.M-et gyámmá, és segített T.M-nem megírni a kérvényt, hogy
így fel tudják venni a nagynéni nyugdíját. A szociális központ elfogadta a javaslatot
mert úgy értékelte, hogy az úgy a gyámolt mint az őt gondozó család érdekeit
szolgálja.
A bajmoki N.B. a polgári jogvédőhöz R.B. édesanyjaként, jogi képviselőjeként
fordult abból az okból, hogy gyermeke részére megszűnt a más személy ápolásáért
járó segély megnövelt juttatására való jogosultsága, amikor Újvidékről Bajmokra
költöztek. Szabadka város polgári jogvédője megvizsgálta az újvidéki Szociális
központ határozatában foglaltakat, s mivel még tartott a fellebbezési időszak, a
bajmoki N.B. asszonynak azt javasolta, hogy nyújtsa be a fellebbezést, főleg azért,
mert tévesen alkalmazták a szociális védelemről szóló törvény 100. szakaszát (az
SZK Hivatalos Közlönyének 24/11 száma), melyet az elsőfokú szervnek kellett
volna alkalmaznia, s amely előírja, hogy a körülmények megváltozása esetén az a
szociális központ folytatja az eljárást, melynek a hatáskörébe kerül az ügy a
megváltozott körülmények után. Továbbá előírja, hogy ha az eljárás befejezése után
a kedvezményezett, akinek elismerték a más személy ápolásáért járó segély
megnövelt juttatására való jogosultságát, megváltoztatja a lakóhelyét, a szociális
központnak, mely a jogosultság elismeréséről hozott döntést, az ügyet át kell adnia
az illetékes szervnek, ami a konkrét esetben azt jelentené, hogy a fia említett
jogosultsága nem szűnik meg csak azért, mert újvidékről Bajmokra költözött.
Továbbá, hogy a fellebbezésben hangsúlyozniuk kell, hogy kérik a más személy
ápolásáért járó segély megnövelt juttatására való jogosultság elismerését
kontinuitásban,és fizessék ki a hiányzó időszakra is a járandóságot. N.B. értesítette
a polgári jogvédőt, hogy fellebbezésének érveit elfogadták, és a másodfokú szerv
az elutasító határozatot semmissé nyilvánította, megállapítva, hogy a Szociális
védelemről szóló törvény 100. szakaszának megfelelően az említett Szociális
Központnak ebben a konkrét esetben csak záróhatározatot kellett volna hoznia
arról, hogy helyileg nem illetékes az ügyben, míg R.B. folytonossági jogosultságot
szerez a más személy ápolásáért járó segély megnövelt juttatására 2006.06.30-ától
egészen 2014.10.31-ig, amikor törvényes alap nélkül állapították meg a
jogosultsága megszűntét, annak ellenére, hogy nem változtak az egészségügyi
vagy más körülmények, melyek kihatnának az említett jogosultság további
megvalósítására.
T.E. jogsértés miatt tett panaszt Szabadka Város Szociális központjának munkájára,
ugyanis nem térítették meg fivére temetésének a költségeit, aki szociális segélyre
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jogosult volt. A temetkezési költségeket nem ismerték el, mert a Funero vállalaton
keresztül temették el, és nem a Temetkezési KKV-on keresztül. A Szociális
központban azt mondták, hogy nem volt lehetőségük az elhunyt temetési költségeit
kifizetni, mivel nem a Temetkezési KKV-on keresztül intézték a temetést. A Központ
a város hatályos rendeletével összhangban járt el, és nem sértette a panaszos
jogait. A város Szociális védelemre való jogosultság megszerzéséről szóló
rendeletének 69. szakasza meghatározza a temetkezési költségek megtérítésére
vonatkozó jogosultságot. A 3. bekezdésben meghatározták, hogy a temetkezési
költségek megtérítésére jogosult személyek temetését a Szociális Központ
utasítására a Temetkezési KKV fogja lebonyolítani. Kivételesen más gazdasági
alany is intézheti a temetést a Szociális Központ utasítására, az illetékes Titkárság
titkárának a jóváhagyásával, pontosan meghatározott esetekben. Mivel a hatályos
Rendelet feltételei nem teljesültek, a Központ elutasította a temetkezési költségek
megtérítését.
Miután gyakran foglakoztunk szociális védelemmel kapcsolatos kérdésekkel, arra a
következtetésre jutottunk, hogy a polgárok ezen a területen nem ismerik eléggé a
jogaikat, és tájékoztatni kellene őket róluk. Ennek eredményeként jött létre az
Tájékoztató a jogokról és támogatási lehetőségekről a fogyatékkal élők,
kisnyugdíjasok, szociálisan rászoruló emberek és a gyermekek számára
Szabadka város területén. Ez a Tájékoztató felöleli mindazokat a jogokat,
melyeket a Szociális védelemről szóló törvény meghatároz, melyeket a Szerb
Köztársaság biztosít, azokat a jogosultságokat is, melyeket Szabadka város biztosít,
valamint a Családok és gyerekek anyagi támogatásáról szóló törvényben foglalt
jogokat, különösen a támogatások tekintetében, melyeket a köztársasági és a városi
közvállalatok és intézmények biztosítnak. A polgárok ezt a Tájékoztatót mindhárom
hivatalos használatban levő nyelven megtalálják a Város weboldalán.
A Parking KKV ellen csak 4 panasz érkezett. M.M. és K.I. azért tettek panaszt a
vállalat ellen, mert úgy érezte igazságtalanul fizettettek velük ún. napi parkolójegyet.
Az eset leírásában a következők szerepeltek: a Radić fivérek és a Matija Gubec
utcában parkolták a járművet és a parkolási idő letelte után nem állt módjukban
azonnal meghosszabbítani a parkolási időt, hanem kb. tíz percnyi késéssel tették
meg azt, amit a panaszos telefonja is rögzített. A Parking KKV a panasszal
kapcsolatban azt mondta, hogy a vállalat ellenőrei az ellenőrzés során adták ki a
napi jegy számláját, mert a közparkoló használói nem fizettek a parkolóhely
használatáért a tartózkodás időtartama szerint, és az előírtaknak megfelelően. A
mellékelt adatfeldolgozó kártya valamint a jármű és a tulajdonos nyilvántartási
kártyájának kivonatából megállapítható, hogy a felhasználók a parkolót a piros és a
sárga zónában használták, és hogy kiadták számukra a napi jegyet amiért nem
fizették ki a parkoló használatának árát. A reklamációs osztály megállapította, hogy
a felhasználók az általuk kifizetett parkolási idő letelte után is folytatták a
parkolóhely használatát, illetve a második megkezdett órára nem fizették ki a
parkolási díjat. Ebben az esetben a panaszost nem érte jogsértés, mert a
közvállalat helyesen járt el, a Közparkolókról szóló rendelet 18. szakaszának 1.
bekezdésével összhangban. Ugyanis a panaszosok nem fizettek a parkolóhely
használatáért az előírt módon, és az érvényben levő Rendeletnek megfelelően. Itt el
kell mondanom, hogy a közvállalat szoftvere úgy van beállítva, hogy a parkolási idő
lejárta előtt 15 perccel sms üzenetben figyelmeztetik a felhasználókat, tehát mindkét
panaszos ily módon megkapta a figyelmeztetés, és meghosszabbíthatták volna a
parkoló használatát.
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I.P. ugyancsak szabálytalanul használta a parkolóhelyet, mert mint a panaszban
maga is mondta, tévesen fizette be a parkolást a II. zónára, miközben az I. zónát
kellett volna, illetve a piros zónát. Úgy vélte, hogy 8-10 dinár különbség miatt nem
kellett volna számára kiadni az ún. napi jegyet. A közvállalat a megadott határidőn
belül nyilatkozott, és kétségtelenül megállapították, hogy az a hely, ahol a panaszos
parkolt, a piros övezetbe tartozik, és a napijegyet helyesen adták ki, és a polgárt
nem érte jogsértés.
G.S. azért nyújtott be panaszt, mert megvonták tőle azt a jogot, hogy lakásának
épülete előtt parkoljon. Kérte, hogy ne fizettessék meg vele a parkolást, és panaszt
tett arra is, hogy eltávolították az udvarba való behajtást tiltó táblát a lakók
kivételével. Az eljárás folyamatában megállapították, hogy a Dušan cár utcában levő
telek városi építési telekként van nyilvántartva, és a városnak jogában áll használni,
és helyes volt, hogy ezt a helyet bevonták a megfizettetési rendszerbe, és hogy a
lakcímmel rendelkező lakóknak joguk van kedvezményes parkolójegyre minimális
áron 638,62 dinárért. A közlekedési jel eltávolítására vonatkozó kérés szintén
megalapozatlan, mert a lakók törvénytelenül tették ki.
A Temetkezési KKV ellen egy panasz érkezett hozzánk, melyet M.B. nyújtott be
azért, hogy jogosultságot szerezzen egy klasszikus családi sírbolt megvásárlására
Mišićevón. A Temetkezési KKV a panaszra határidőn belül válaszolt, melyben
kiemelte, hogy az ügyfélnek jelezték annak a lehetőségét, hogy jogosultságot
szerezzen klasszikus típusú családi sírbolt használatára, sőt a feltételeket is
meghatározták melyek alapján építheti ki ezt a sírboltot, még az ilyen építkezés árát
is megadták. Így kielégítő módon lett megoldva a probléma a panaszos igényeihez
viszonyítva.
A Suboticagas KKV ellen egy panasz érkezett. R.B. azért tett panaszt, mert a
lakásában áthelyezték a kalorimétert, és nem megfelelő a hozzáférés a kazánhoz,
és hogy a Suboticagas KKV megfizetteti a melegvizet a fűtéshez. A Suboticagas
KKV határidőn belül azt válaszolta, hogy a kaloriméter az említett lakásban szakmai
okokból lett áthelyezve, s a kazán nem megfelelő hozzáférése nem tartozik a
vállalat hatáskörébe, és a melegvizet sem fizetteti meg a fűtéshez, ami látható a
fogyasztóknak kiállított számlákból. Megállapítást nyert, hogy nem történt jogsértés.
A Kéményseprő KKV ellen 3 panasz érkezett hozzánk. Ž.Č. azzal a panasszal
érkezett hozzánk, hogy kiskorú gyermeke van, és a téli hónapok alatt nem
engedheti meg a kémény tisztítását, mert akkor nem fűthet, a téli időszakon kívül
viszont a a Kéményseprő KKV megfizetteti ezt a szolgáltatást. Válaszában a polgári
jogvédőnek a Kéményseprő KKV azt mondta, hogy igaz az állítás, hogy
visszautasították a kémény tisztítását, azért mert kiskorú gyermek van a házban, s
ezért nem tudják kitisztítani a kéményt. Viszont a KKV javasolja, hogy a
munkásukkal, aki a terepen dolgozik, beszéljék meg, mely időpont felel meg a
kéménytisztításra, és hogy azt nem kell külön fizetnie. A KKV megfelelően
alkalmazza a Kötelező kéményseprői szolgáltatásokról szóló rendeletet és aszerint
fizettetik a szolgáltatásokat. A panaszosnak viszont joga van megválasztani a
szolgáltatás időpontját.
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G.K. és Đ.Z. polgárok azzal fordultak a polgári jogvédőhöz, hogy el nem végzett
szolgáltatásokkal terheli őket a közvállalat. Az eljárás során viszont megállapítottuk,
hogy polgártársaink nem mondták le a szolgáltatást annak megfelelően, ahogyan a
KKV értesítette őket. Nem működtek együtt a KKV-val, illetve nem jelentették ki a
kéményt az előírt eljárás szerint, hogy a közvállalat bizottsága kimenjen a
helyszínre, és megállapítsa, a polgárok valóban nem használják a kéményt, akkor a
Kéményseprő KKV felmentette volna őket a fizetés alól.
A Palics-Ludas KKV ellen 1 személy nyújtott be panaszt, F.R. munkaviszonyban
levő személy, amiért más munkahelyre tették, ami állítása szerint ellentétben áll a
munkaegészségügyi rendelőben kiadott orvosi vizsgálatról szóló bizonylattal. A
Palics-Ludas KKV azt válaszolta, hogy a munka, melyet a nevezett személy végez,
nem igényel nehéz fizikai munkát, magaslati munkát, emellett az új munkakörnyezet
megegyezik a korábban végzett munka környezetével. Kiderült, hogy F.R. panasza
teljesen alaptalan.
A Palicsi Park Kft. ellen 1 panasz érkezett, a palicsi E.K. és E.K. azzal fordult a
polgári jogvédőhöz 2014.05.26-án, mert mint mondta a A testnevelés parkja utca
lakói több mint két hónappal korábban petícióval fordultak az említett vállalathoz, a
tisztaság fenntartása, az illegális szemétlerakók miatt, aszfaltút hiánya és más
problémák miatt, melyek a vállalat hatáskörébe tartoznak, de nem kaptak
semmilyen választ. A Palicsi park Kft. a panasszal kapcsolatban azt mondta, hogy
E.K. panaszát alaptalannak tartják, mert a petíció átvétele után az érintett
személlyel többször is volt megbeszélésük, amikor szóban válaszoltak neki a
petícióban említett követelések megoldásának módjáról, és utána bele is fogtunk az
egyes igények konkrét megoldásába. A törmelékek eltakarítására vonatkozó
kéréssel kapcsolatban, melyet a csatornahálózat kiépítése után hagytak a
munkások, felvettük a kapcsolatot a DTD Észak-Bácskai Vízgazdálkodási
Vállalattal, mint a munkák kivitelezőjével, utasították őket, hogy takarítsák fel a
terepet, s ezt meg is tették. Az illegális szeméttelep, melyet a petícióban említettek,
szintén el lett takarítva a palicsi nagytakarítási akció keretében, mely a
Környezetvédelmi Világnap alkalmából lett megszervezve 2014.06-07-én. Ami a
többi észrevételt illeti, A Plaicsi park Kft. tervbe vette az utcák aszfaltozását, és az
utcanév-táblák kihelyezését is, de sajnos ebben a költségvetési évben erre a célra
nem lettek előirányozva eszközök. E.K.-t értesítettük a Palicsi Park Kft.
magyarázatáról telefonon keresztül, s mivel elégedett volt a magyarázattal, nem kért
írásbeli magyarázatot, s ezzel lezárult az eljárás.
Két ügyben nem voltunk illetékesek, az egyikben P.A. a Szociális Központ ellen
ügyvédet fogadott, és ilyen esetekben a polgári jogvédő nem folytat le eljárást. A
másik ügyben a Köztársasági Nyugdíjbiztosítási Alap ellen szólt a panasz, bár ezt
az ügyet közvetítéssel megoldottuk, és Nj.D. polgár megkapta az öregségi
nyugdíjról szóló határozatot.
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A polgárok 2014-ben összesen 31 panaszt nyújtottak be a közigazgatási szervek,
felügyeleti szolgálatok és intézmények munkájára.
Az illetékes városi szervek közül az alábbiak ellen nyújtottak be panaszt:
- Társadalmi tevékenységek Titkársága 3,
- Felügyeleti és Ellenőrzési Szolgálat 6,
- Kommunális Rendőrség 1,
- Vagyonjogi Titkárság 6,
- Építésügyi Titkárság 1,
- Adóügyi Titkárság 9,
- Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága 2,
- Gazdaságfejlesztési, Gazdasági, Mezőgazdasági, Kommunálisügyi és
Környezetvédelmi Titkárság (LER) 1,
- Könyvtár 1,
- Gerontológiai Központ 1,
- Városi tanács (mint II. fokú bizottság) 1,
A polgárok a köztársasági közigazgatási szervek ellen is nyújtottak be panaszt,
melyek ügyében Szabadka város polgári jogvédője nem illetékes, ezért az ügyeket
továbbítottuk a SZK ombudsmani hivatalába, a tartományi ombudsmannak,
közérdekű információk és a személyes adatok védelmének biztosa, egyenjogúság
védelmi biztosnak, a KFI Ingatlankataszteréhez és a Menekültügyi biztosi hivatalba
– összesen 35 tárgyat.
A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellen 3 panaszt tettek, mely ügyekben
meg lett állapítva, hogy nem történt jogsértés. Az egyik panasz arra vonatkozott,
hogy nem fizették ki a 2014. évi februári keresetet a Képzőművészek és
Iparművészek Egyesületében, melyet Szabadka város fizet, de azt a munkaadóval
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kell rendezni, míg a művelődési programok finanszírozására és társfinanszírozására
vonatkozó 2014. évi pályázat folyamatban van. A másik két tárgy a középiskolások
ingyenes buszjegyével kapcsolatos, de kiderült, hogy a szülők alaptalanul nyújtottak
be panaszt, mert a gyerekeiknek a 2013/14-es tanév első félévében 5, 4, illetve 3
negatív osztályzatuk volt, és a Középiskolások útiköltségeinek megtérítéséről szóló
szabályzattal összhangban az ilyen diákoknak meg kell szüntetni az útiköltség
támogatását.
A Felügyeleti és Ellenőrzési Szolgálat ellen 6 panaszt nyújtottak be. A Felügyeleti és
Ellenőrzési Szolgálat ellen 6 panaszt nyújtottak be, mindegyiket azért, mert nem
jártak el a helyszínelés iránt benyújtott kérelmek alapján, ellenben minden esetben
félbehagytuk az eljárást, mert a Titkárság munkájának ellenőrzésén keresztül
megállapítottuk, hogy az Általános közigazgatásról szóló törvénnyel előirányzott
határidőkkel összhangban jártak el. Erre azért kerül sor, mert a helyszínelést kérő
személy az eljárásban nem ügyfél, és emiatt nem kell értesíteni a lefolytatott
közigazgatási eljárás eredményéről. A polgárok, akik a polgári jogvédőhöz tanácsért
fordultak egyes esetekben azt a tanácsot kapták, hogy az Általános közigazgatási
eljárásról szóló törvénnyel összhangban a helyszínelés kérésekor kötelezően
tűntessék fel, hogy szeretnének ügyfelek lenni az eljárásban, mert akkor lehetővé
válik számukra a részvétel, és nem kerül sor ilyen panaszokra.
A Kommunális rendőrség ellen egy panasz érkezett, Č.O. azzal fordult a
Kommunális Rendőrséghez, hogy állítsák le a szomszédokat, akik az utcában az
úttesten lévő lyukat szeméttel tömték be. A polgári jogvédő intézkedésére a
kommunális rendőrség kiment a helyszínre és megtiltotta a lyukak ilyen
betemetését, illetve a probléma az Építési Igazgatóság, ill. az illetékes szervezet
révén megoldódott.
A Vagyonjogi Titkárság ellen 6 panaszt kaptunk. E.A. az „adminisztráció hallgatása”
miatt nyújtott be panaszt, mert a törvényes határidőn belül nem kapott választ a
kérelmére. A közigazgatási hivatal vezetője orvosolta a hiányosságot, oly módon,
hogy nyilatkoztak a panasz kapcsán.
I.N. és K.B. a Lakásügyi Bizottság ellen emeltek panaszt, illetve a Vagyonjogi
titkárság szakszolgálata által rosszul elkészített dokumentáció miatt. I.N. kérelme
teljes egészében alaptalan volt, K.B. ügyében pedig a polgári jogvédő orvosolta a
szakszolgálat munkájának hiányosságait, illetve segített megfogalmazni egy
kifogást, és beszerezte a szükséges dokumentációt, majd a Bizottság javasolta a
polgármesternek, hogy fogadja el a kérelmét, s ezzel az ügy sikeresen megoldódott.
K.R. elsődlegesen az utca rendezését kérte kisajátítás útján, a kérelem
megalapozatlan, mivel nem állapítható meg az általános érdek.
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A Hrvatska riječ Lapkiadó a Szabadegyetemen való üzlethelyiség-bérlésről szóló
felkínált szerződés kapcsán tett panaszt. A probléma nagyon gyorsan meg lett
oldva, mivel megállapítottuk, hogy a szerződésben téves bérleti árat kínáltak fel a
tevékenységhez viszonyítva, ezután a szerződést kijavították, illetve el lett küldve az
új szerződés, melyet alá is írtak.
Az Építési Szolgálat ellen egy panasz érkezett, mely teljes egészében alaptalan,
illetve elsietett, mert a panaszos annak „gyanújával”, hogy gazdasági épületet
fognak építeni panaszt tett, amire a Szolgálat azt válaszolta, hogy arra a helyre még
nem adtak át írásbeli kérelmet építési engedély kiadására.
Az Adóügyi Titkárság ellen 9 panaszt adtak át. Mindegyik megoldódott az illetékes
szerv kiváló együttműködésének köszönhetően. Legtöbbször a kivetett
vagyonadóval voltak kapcsolatosak, illetve a mértékére, továbbá a mezőgazdasági
telek építési telekké alakításával, valamint a tulajdonos, illetve az adókötelezett
meghatározásával kapcsolatosan. A panaszok a vagyonadó mértékére vonatkoztak
az előző évhez képest. Erre a Vagyonadó törvény módosítása, illetve a kritériumok
megváltoztatása miatt került sor, melyek alapján állapítják meg az ingatlan értékét.
Azt is megállapítottuk, hogy az adónövekedés egyik oka, hogy a polgárok 2014-ben
új adóbevallást tettek, melyekben feltüntették a terület növekedését is, és ezzel
együtt megnőtt az adókötelezettség is.
Amire sem a Titkárság, sem a polgári jogvédő nem tudott kihatni, az a
mezőgazdasági telek rendeltetésének építési telekké alakításával, mert az Építési
telkekről illetve a belterület meghatározásáról szóló rendeletet a képviselőtestületi
ülésen hozzák meg. A város szélén levő parcellák építési telkekké váltak, és ezáltal
megnövekedett az adó is. Ezekben az ügyekben betekintettünk az adóbevallásba
és a terv másolatába, valamint a Részletes szabályozási tervbe, s megállapítottuk,
hogy a vitatott telek építési telek, tekintet nélkül arra, hogy mezőgazdasági célra
használják. Ez teljesen más rendszerbe kerül (a zónásított területbe), emiatt sokkal
nagyobb az adó, mint a mezőgazdasági terület esetében.
A harmadik esetben már eleve nem a titkárság munkájában volt a hiba, hanem az
adóbevallók tévedtek, mert tévesen nevezték meg a társtulajdonosokat, vagy nem
is voltak vagy időközben történt a változás. Az ilyen végzések ki lettek javítva.
Az Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága ellen két panasz érkezett az
„adminisztráció hallgatása” miatt. A fentiekben elmondottak szerint az
„adminisztráció hallgatása” ügyekben már a fél nyilatkozatával megkapták a kellő
információt, és a közigazgatási szerv mulasztása pótolva lett.
A Gazdaságfejlesztési, Gazdasági, Mezőgazdasági, Kommunálisügyi és
Környezetvédelmi Titkárság ellen egy panaszt tettek. K.M. azt sérelmezte, hogy a
hivatalos nyelvhasználattal kapcsolatban volt mulasztás, mert a tapintható térkép,
mely a Szabadság téren van kidolgozva, nem tettek ki táblát a hivatalos
nyelvhasználati rendelet szerint, illetve szerb nyelven, cirill betűkkel. 2014.12.12-én
14,00 órakor ki lett helyezve a tábla szerb cirill írásmóddal, és ezzel a mulasztást
pótolták.
A Városi Könyvtár ellen a Horvát Nemzeti Tanács indított eljárást, mert a Városi
Könyvtár főhomlokzatán csak szerb nyelvű (cirill és latin) és magyar nyelvű felirat
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van. Miután a polgári jogvédő értesítette erről a könyvtár igazgatóját, azt mondta,
hogy egy valóban mulasztás, és már elküldte a kérelmet a Műemlékvédelmi
Intézetnek, hogy engedje meg, hogy horvát nyelven is kitegyék a táblát, amit meg is
tettek, s ezzel a hiányosságot orvosolták.
A Gerontológiai Központ ellen egy panaszt nyújtottak be, mert az ún. vörös terem, a
nagy folyosó, valamint a Megalab és a Posta üres lakásainak a költségeit is a lakók
számláján számolták el. Ez az ügy is az üzlethelyiségek, illetve a védett lakhatás
épületében levő lakások ellenőrzésével és felmérésével lett megoldva.
A Városi Tanács ellen (mint II. fokú szervet) B.S. nyújtott be panaszt, és az eljárás
alatt kiderült, hogy a Városi tanács nem vitatta meg a nevezett személy panaszát,
Szabadka polgármesterét értesítettük a mulasztásról, s ezután a Városi Tanács
megvitatta nevezett személy panaszát, s ezzel pótolták a mulasztást.
Mint az a városi szervek ellen tett panaszok áttekintéséből kiderül, minden tárgyat
megoldottunk, és ha valamilyen mulasztásról volt szó, azt sikerült pótolni a
közigazgatási szervekkel való kiváló együttműködés révén. Ellenben idén is voltak
olyan panaszok, hogy a polgároknak nem engedték meg, hogy helyszínelés iránti
kérelmet nyújtsanak be. A mi intervenciónkra ezt megengedték. Viszont a polgári
jogvédő arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2013. évi beszámolóban
megállapítottuk, hogy az említett mulasztást azonnal pótolni kell, és a polgári
jogvédő úgy véli, megengedhetetlen, hogy ugyanez a probléma 2014-ben is
jelentkezik. Bármennyire is megalapozott, vagy alaptalan volt a helyszínelés iránti
kérelem, az Általános közigazgatási törvénnyel összhangban fogadni kell, és fel kell
dolgozni, és a lefolytatott eljárás alapján meghozni a megfelelő határozatot. A
helyszínelési kérelem elutasítása a Szerb Köztársaság alkotmánya által
meghatározott egyik alapvető jogot sérti, ez pedig a kétszintű eljárás, illetve a
fellebbezéshez való jogot sérti.
2014 folyamán a polgári jogvédői iroda a szabadkai Ingatlankataszteri Szolgálattal
is jó együttműködést valósított meg 3 ügy folytán. Az ügyfelek két esetben arra
panaszkodtak, hogy túl hosszúra nyúlt a tulajdonosi jogok bejegyzésének az
eljárása. A polgári jogvédő interveciójára a mulasztást orvosolták, illetve befejezték
az ügyeket. A harmadik ügyben a fél arra panaszkodott, hogy indokolatlanul és
törvénytelenül terhelik vagyonadóval, viszont az eljárás folyamán kiderült, hogy nem
történt jogsértés, mert az ügyfél valóban be van jegyezve tulajdonosként még 2000től, és hogy a Kataszter nem követett el mulasztást.
2014-ben folytatódott a Szerb Köztársaság kivételesen jó együttműködése a szerb
köztársasági ombudsmannal, főleg azokban az ügyekben, amikor a polgárok a
köztársasági szervek ellen nyújtottak be panaszt. Volt 12 ügyünk, melyet a
köztársasági ombudsmannak továbbítottunk. Ahhoz, hogy betekintést nyerjünk
ebbe az együttműködésbe, bemutatunk egyet ezek az ügyek közül. V.V. szabadkai
polgár a Szerb Köztársaság Restitúciós Ügynöksége ellen nyújtott be panaszt, mert
úgy vélte, hogy kárára tévesen alkalmazták az Általános közigazgatási eljárásról
szóló törvény rendelkezéseit, ugyanis többször írásban és telefonon keresztül is
sürgette vagyon-visszaszármaztatási kérelmének megoldását, de több mint két
hónap elteltével sem kapott semmilyen választ. Szabadka város polgári jogvédője
elküldte az ügyet a köztársasági ombudsmannak, mivel azon szerv törvényes és
szabályos működésének ellenőrzéséről volt szó, melynek az alapítója a Szerb
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Köztársaság. A köztársasági ombudsman az eljárás lefolytatását követően
értesítette Szabadka város polgári jogvédőjét, hogy minden fontos tényező és
körülmény megállapítását követően miután a Restitúciós Ügynökség elhárította a
hiányosságot, lezárta az eljárást és megköszönte az együttműködést ebben az
eljárásban, melynek a közös célja a hatékony jogérvényesítés és a polgárok
jogainak törvény szerinti megvalósítása volt.
Ugyancsak jó volt az együttműködés a tartományi ombudsmannal. 16 ügyünk volt.
Ezekben az esetekben segítettünk a polgároknak a panasz megírásában és az
iratok begyűjtésében. Ezekben az ügyekben nem tudtunk eljárni vagy valós tárgyi
okok miatt, vagy helyi illetékesség miatt. Irodánkban segítséget kértek más
vajdasági községekből is, tehát ezek az ügyek nem tartoztak a hatáskörünkbe, vagy
a jogsértés más község területén történt.
Az esélyegyenlőségi biztosnak,
továbbítottunk egy-egy ügyet.

illetve

az

információvédelmi

biztosnak

is

A Menekültügyi Biztosi Hivatallal két ügyben valósítottunk meg együttműködést,
melyeket B.S. indított el a pénzeszközök odaítélésére meghirdetett pályázat és az
építési anyagok odaítélésére vonatkozó pályázat kapcsán. Ennek az eljárásnak az
alapját az képezte, hogy ezeknek az eszközöknek az elosztását a biztosi hivatal és
az önkormányzat képviselőinek bizottsága végezte. Kiderült, hogy a pontozás
módjában sok mulasztás történt, és az ügy azzal zárult, hogy a nevezett
személynek alapos indokkal tanácsoltuk a közigazgatási pert, illetve segítettünk a
panasz megfogalmazásában, és a szükséges dokumentáció összegyűjtésében.
FOLYAMODVÁNYOK - FELTERJESZTÉSEK a 2014. évben –1.582 ÜGY
(az Ombudsmani Hivatal fennállása óta 12.020 ügy)
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A ténykedés jogkerete jelentős mértékben kihat a sajátságos tevékenységek és
célok megvalósításának lehetőségére, melyeket egy olyan többnemzetiségű
környezetben, mint Szabadka elvárnak a polgári jogvédőtől. A polgári jogvédő
intézményének természetéből eredően a ténykedés széles tárházának
alkalmazását teszi lehetővé.
A 2014. év folyamán a Szabadkai Ombudsmani Hivatal hatáskörében eljárva
számos aktivitást végzett a Szabadka város területén élő polgárok egyéni és
kollektív jogainak védelmében, közvetítést vállalt és tanácsokat adott a jog minden
területén, tájékoztatta az ügyfeleket arról, hogy jogaik érvényesítésére milyen
megfelelő jogorvoslati eszközökkel éljenek és milyen eljárási cselekményeket kell
megtenniük, a pozitív jogszabályoknak megfelelően. Tevékenysége során különös
gondot fordított a szociálisan érzékenyebb csoportokra, mint a fogyatékkal élők,
gyermekek, várandós nők és kismamák, nyugdíjasok és szociálisan rászorulók.
Szabadka város polgári jogvédője nem csak a benyújtott panaszokból, hanem
ezekből a megkeresésekből, tanácskérésekből is csatlakozhat a köztársasági
ombudsmanhoz abban, hogy Szerbiában 2014-ben aggasztó volt a helyzet az
emberi jogok szempontjából. Véleményünk szerint mindenekelőtt a gazdasági
helyzet hatott ki a jogállamiságra és a jogbiztonságra, a „jó igazgatás” elvének
tisztelete, szervezés az adminisztráció, melyek nem biztosítottak a polgárok
méltóságteljes életéhez szükséges megfelelő szintű tiszteletet. A polgárok nem
valósítják meg jogaikat ésszerű határidőn belül, mely szavatolja számunkra a
jogfolytonosságot. Mint a panaszok fenti áttekintéséből látható, az adminisztráció
késedelemmel és hanyagul viszonyul a munkához, továbbra sem érvényesülnek
teljes egészében a polgároknak az Alkotmány és törvény által garantált egészség-,
nyugdíj- és szociális védelemre való jogai, a törvény által előírt kötelező biztosítás
révén. Szabadkán az illetékes állami szervek nem eléggé hatékonyak annak a
jelenségnek a megszűntetésében, hogy a munkaadók nem teljesítik törvényes
kötelezettségüket az egészség- és nyugdíjbiztosítási járulék fizetését illetően. Nem
tudom, miért van ez így, mert az adatok könnyen hozzáférhetőek az illetéke szervek
részéről. Hihetetlen, hogy még ma is vannak olyan vállalataink, melyek nem fizetik
ezeket a kötelezettségeket, és azzal, hogy 4-5 évig nem fizetik, gyakran
megfosztják jogaiktól a terhes nőket, valamint az idősebb munkásokat, akik ezekkel
az évekkel jogosultak lehetnének az öregségi nyugdíjra, s ezáltal vagy csökken a
nyugdíjuk összege, vagy egyáltalán nem tudják megvalósítani az öregségi nyugdíjra
való jogot.
Tavaly külön külön foglalkoztunk a Down-kórral született gyerekek
problémájának megoldásával. A Szociális védelemről szóló törvény alapján
ezeknek a gyerekeknek jár a betegápolási segély, valamint a kiegészített
betegápolási segély. Szabadkán 14 gyermek szorul szülői felügyeletre,
közülük 11-en kapnak megnövelt betegápolási segélyt, hárman viszont nem
tudják megszerezni ezt a jogosultságot, annak ellenére, hogy az egyik esetben
egyedülálló, munkanélküli szülőről van szó, akinek a gyermekén nyitott szíven
végeztek műtétet. Észrevettük, hogy a szakértői szervek eleve nem ezt a
betegséget véleményezik, hanem megállapítják a gyerekek testi sérültségét.
Véleményünk szerint, igaz, hogy a Szociális védelmi törvény úgy szabályozza,
hogy a szakértői vizsgálatot a Nyugdíjbiztosítási Alap végzi, de véleményünk
szerint ez teljesen téves, mert nem egyezhet az ún. rokkantsági bizottság
felnőtt emberre és gyerekre vonatkozó szakvéleménye. Ugyanakkor orvosok
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sem tudják megmondani, hogy ez betegség neurológiai és pszichológiai
típusú tartós testi rendellenesség a szociális biztosításról szóló törvény 94.
szakasza alapján, vagy genetikai rendellenességen alapuló testi betegség. Az
sem világos számunkra, hogyan javulhat az egészségi állapot az ilyen
betegségnél, ezért ezt a szakvéleményezést időnként el kell végezni, illetve
egy éven belül újabb szakértői véleményezésre van szükség. Természetesen
erről a problémáról szólva semmiképpen sem szeretnénk azoknak a
gyerekeknek a jogosultságát csorbítani, akik megkapták a megnövelt
betegápolási segélyt, hanem azt szeretnénk, ha mindezeknek a gyerekeknek,
akik ebben a betegségben szenvednek, azonos jogai lennének.
Az ilyen esetekben teljes szakértelemmel és lelkiismeretességgel készítettük
el a fellebbezéseket, de mi jogászként itt nem sokat segíthetünk, mert a
határozatot az előre leírt szakvélemény alapján hozzák meg. Szabadka város
polgári jogvédője úgy véli, hogy ezeknek a gyerekeknek meg kell valósítaniuk
megnövelt betegápolási segélyt, de ezzel az állásponttal nem egyezik sem a
tartományi, sem a köztársasági ombudsman-helyettes. Szabadka város
polgári jogvédője úgy véli, hogy 2015-ben az egyik legfontosabb feladat
kezdeményezni az állami szerveknél, hogy a gyakorlatot és jogszabályokat, ill.
alkalmazásukat kiegyenlítsék a Köztársaság szintjén, éspedig oly módon,
hogy a szociális védelemről szóló törvény módosítását követően az ilyen
szakértői vizsgálattal többé ne a Nyugdíjbiztosítási Alap szerveit bízzák meg.
Ehelyett meg kellene alakítani egy külön szakértői szervet, mely
szakorvosokból, genetikusokból, gyermekgyógyászokból és más szükséges
szakorvosokból állna, valamint módosítani kell a szabályzatokat, melyek az
oktatást, a munkamódszert és a sérülések meghatározását szabályozzák.
Sajnos az előző éves beszámolókban és jelentésekben, valamint az emberi jogok
állapotának megvizsgálásában Szabadka városában, elmondható, hogy az összes
emberi jogok körül a munkához való jog a legveszélyeztetettebb.
2014-ben meghozták a Munkatörvény módosítását és kiegészítését, ami júliusban
lépett hatályba. Ellenben annak ellenére, hogy rövid időszakról van szó ahhoz, hogy
az alkalmazását értékelhessük, a 171 panasza révén levonhatjuk a következtetést,
hogy a munkaadók nem tartják tiszteletben a munkavállalói jogokat, törvénytelenül
mondanak fel nekik, törvénytelenül helyezik át őket, arra számítva, hogy félnek
bírósági eljárást indítani, és a perek elhúzódásától is. Továbbra is a terhes nők
vannak a legveszélyeztetettebb helyzetben, akiknek a törvénymódosítás és
kiegészítés után nem lenne szabad felmondani, emellett gond van a szülési
szabadság idejére járó juttatás fizetésével is, mert a munkaadók nem fizették be a a
szükséges járulékokat. Szerintünk még az állami szervek is jogsértést követnek el
ellenük, mert amikor a szülési szabadság utáni térítményt késedelemmel fizetik ki,
mondjuk 2 hónapra, akkor az adóhivatal szolidaritási adót vet ki rájuk, úgy mintha ez
egyhavi jövedelem lenne, s nem két vagy háromhavi. A köztársasági ombudsman is
azt a véleményt adta, hogy az ilyen magatartás sérti a kismamák jogait, viszont az
adóhivatal nem tartja tiszteletben, és nem alkalmazza ezt a véleményezést. Irodánk
csak a panaszok megfogalmazásában, illetve a közigazgatási per elindításában
tudott segíteni. Voltak olyan eseteink is, amikor a szülési szabadság letelte utána
munkaadók kifogást, illetve törvényes alapot kerestek (a munkatörvény módosítása
és kiegészítése erre elég sok lehetőséget ad) arra, hogy felmondhassanak a női
alkalmazottaiknak, akik visszatértek a szülési szabadságról.
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Az adóval kapcsolatos jogok és kötelezettségek terén a polgárok 72 esetben
fordultak hozzánk, 56 ügyet tanáccsal oldottunk meg, 16-ot pedig eljárással.
Az ügyfelek irodai fogadásán dolgozva, főként a külvárosi helyi közösségekben az
ombudsmani iroda megismerkedett a kistermelők problémájával, mely a
nyugdíjbiztosítási járulék fizetésével kapcsolatos. A Független Szakszervezet
együttműködésével, melyhez szintén fordultak a polgárok, 2014 augusztusában
szervezett egy találkozót a Szabadegyetemen, melyen részt vett Juhász Attila
mezőgazdasági államtitkár, a polgármester és mintegy kétszáz mezőgazdasági
termelő vagy kisgazdaságok tulajdonosai. Azon az ülésen megállapították, hogy
igazságtalan ezeknek a járulékoknak az átalányban történő meghatározása
(egyforma minden mezőgazdasági termelő számára, akár 0,5 hektár, akár több
száz hektárt művel), hogy ezek a járulékok a felgyülemlett kamatok miatt rendkívül
nagyok, és a kisbirtok nem képes teljesíteni ezeket a kötelezettségeket, valamint
hogy az Adóhivatal a kötelezettség fizetésének biztosítékául jelzáloggal kezdte
terhelni az adósokat. Az összejövetelen megbeszélték, hogy ki kell dolgozni a
járulékokra egy igazságos skálát megművelt illetve birtokolt területhez viszonyítva,
hogy el kell készíteni egy programot a kötelezettségek leírására vagy méltányos
refinanszírozására, azzal, hogy kérni kell a késedelmi kamatok törlését. A város
magára vállalta, hogy megalakítja és kiképezi a szakmai segítséget, mely a
külvárosi helyi közösségekben nyújtana segítséget a mezőgazdasági termelőknek a
kötelezettségek rendezésében, mert észrevettük, hogy alaptalanul lettek
meghatározva. Az ülésnek nagy visszhangja volt, és ennek alapján már
meghatározott lépéseket is tettek. Szabadka város eleget tett a kötelezettségének,
és két kiképzett önkéntes járta decemberig a helyi közösségeket, és szakmai
segélyt nyújtottak. A Mezőgazdasági Minisztérium is teljesítette az átvállalt
kötelezettséget, és megalakult egy Bizottság a Mezőgazdasági Minisztérium és a
Pénzügyminisztérium képviselőiből, mely meghatározta ezeknek a járulékoknak az
igazságos skáláját, valamint a felhalmozott kamatok problémájának megoldási
módozatait. Arról is beszámolhatunk, hogy beszüntették az ilyen kötelezettségek
miatti jelzálog-terhelést is.
Az Adóhivatalt érintő ügyekből a következőket emelnénk ki. M.I. azzal a
problémával jelentkezett, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alapnak teljes egészében
befizette az elmaradt járulékokat, viszont a nyugdíjából továbbra is vonták a
tartozás arányos összegét. Az adatok alapján irodánk kérte a Pénzügyminisztérium
Adóhivatalát, hogy szüntesse be a vitatott járulék levonását a panaszos nyugdíjából,
és térítse meg a nyugdíjbiztosításra többletként befizetett összeget. A cselekvés
hiánya (a közigazgatás hallgatása) miatt irodánknak többször kellett reagálnia,
végül visszautasították a befizetett eszközök megtérítését, mert az adókötelezettnek
más alapon volt adótartozása. Továbbá az ügyfélnek azt tanácsoltuk, hogy fizesse
ki a teljes adótartozását, és utána kérje vissza a járulékra befizetett többletet. Az
ügyfél ismét jelentkezett az irodánkban a bizonyítékkal, hogy a teljes adótartozását
befizette, és utána ismét elküldtük a kérelmet a Pénzügyminisztérium Adóhivatalába
a mellékelt bizonyítékokkal együtt, ami alapján az Adóhivatal meghozta a végzést,
mellyel egy összegben visszatérítették az ügyfélnek a 277.000 dinár összegű
többletet.
J.H. azért fordult az irodánkhoz, mert az Adóhivatal által kivetett örökösödéi adót
rendkívül magasnak ítélte meg. Az ügyfelet tájékoztattuk, hogy az Adóhivatal
végzése jogi szempontból megfelel, de elküldtük az Adóhivatalba, hogy közvetlenül
ott beszélje meg az adókötelezettség rendezésének módját.
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A Vajdasági Vizek KKV az év elején elkezdte küldeni a lecsapolási járulékra
vonatkozó végzéseket, s ekkor az ügyfelek tömegesen jelentkeztek nálunk a
problémáikkal. Leginkább az volt a gondjuk, hogy magas volt náluk a talajvíz, és
öntözés helyett esetükben inkább lecsapolásra volt szükség. Úgy vélték, hogy ez a
rendszert igazságtalan, és olyasmit kell fizetniük, amiből semmi hasznuk sincs, s
ami számukra nehézségeket okoz – a talajvíz, azzal senki sem foglalkozik.
M.M. azért fordult hozzánk, mert az Adóhivatal szabadkai kirendeltsége besorolta őt
azok közé, akik türelmi időt kaptak az adótartozás kifizetésére, azzal, hogy jogosult
volt a tartozás leírására. Ugyanis befizetett 58.925,00 dinárt, és azzal teljes
egészében kifizette az alaptartozást, s ezzel teljesítette a feltételt a fennmaradt
kamatok leírására. A jogvédő iroda írásbeli megkeresésére az illetékes szerv
elfogadta a fennmaradt kamatok leírására szerzett jogosultságot, és visszatérítette
a befizetett eszközöket.
Az egészségbiztosítással kapcsolatban 10 polgár fordult panasszal, leggyakrabban
azért, mert a munkanélküliek és mezőgazdasági termelők nem tudták hitelesíttetni
az egészségügyi könyvecskéjüket, ugyanis tartoztak a kötelező egészségbiztosítás
befizetésével. Nagyon gyakran a munkavállalók gyerekeiről volt szó, aki után a
munkaadó nem fizette be az egészségbiztosítási járulékot. A köztársasági
ombudsman véleménye alapján minden gyereknek joga van egészségbiztosításra,
s ezek az ügyek megoldódtak. A szabadkai fiókintézettel idén is kiváló volt az
együttműködés.
A polgárok nagy része, 150-en nyugdíjbiztosítási kérdésekkel fordultak Szabadka
város polgári jogvédőjéhez. Leggyakrabban a határozat meghozatalának törvénye
határideje, továbbá az ápolási segélyre való jogosultság elismerése kapcsán,
valamint ezért, mert sokáig érvényben marad a nyugdíjazásról szóló ideiglenes
végzés. A polgárok a nyugdíjbiztosításról szóló törvény módosítása és kiegészítése
miatt ugyancsak gyakran fordultak hozzánk tanácsért, elsősorban az öregségi
nyugdíjra, rokkantsági nyugdíjra, valamint a családi nyugdíjra való jogosultság miatt.
Főleg azoknak a személyeknek az ügyei voltak érdekesek, akik a Horvát
Köztársaságban valósítják meg a nyugdíjjogosultságukat, az előírások módosítása
miatt, illetve az OIB (személyi azonosító szám) bevezetése miatt felfüggesztették a
nyugdíjak kifizetését, mert ezeknek a személyeknek nem volt. A horvát
ombudsmannal és Eszéken közvetlenül az Adóhivatallal együttműködve,
megoldottuk ezeket az ügyeket, illetve az érintettek megkapták a személyi
azonosító számukat, és folytatódott a nyugdíjak folyósítása, illetve megkapták az
elmaradt nyugdíjakat is. Szintén a horvát ombudsmannal folytattunk
együttműködést a biztosítási adatok megszerzésén, azoknak a szabadkai
polgároknak az esetében, akik Horvátországban dolgoztak, de az anyavállalat a
Szerb Köztársaságban volt, ezért nem lehetett tudni, hogy fizették be a járulékot. Az
ilyen módon kapott bizonylat és dokumentáció segített a polgároknak megvalósítani
jogaikat. Folytatódott a kivételesen jó együttműködés a szabadkai illetékes
fiókintézettel. Minden ügyet az említett szervvel együttműködve dolgozunk fel. A
munkaszervezés ezen a területen olyan, hogy az illetékes tisztviselőhöz mindig
kérhetünk adatokat, véleményt, vagy tanácsot, mert az ügyfelek sokszor nem tudják
megfelelő módon kihozni a problémát. Idén segítettünk 35 panasz megírásában
segítettünk az ügyfeleknek. Ezek leggyakrabban a rokkantsági nyugdíjra és az
ápolási segélyre való jogosultság megtagadására vonatkoztak.
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Az életfogytiglani gondoskodásról szóló szerződés egy nagyon fontos jogintézmény,
amit az idős személyek eltartása és a fiatalabb személy ingatlanszerzésére
vonatkozik. Leginkább idősebb személyek fordultak hozzánk, mert észrevételeik
voltak az ápolás módjára az eltartó személy részéről. Elég gyakran fordul elő, hogy
az eltartók elszegényedtek, és nem volt meg a szükséges anyagi eszközük az idős
emberek eltartásához a szerződésben foglaltakkal összhangban. Gyakori volt az
olyan eset is, hogy a gondozók a kötelezettségeiket gondatlanul végezték, és a
gondozottakat elhanyagolták, magukra hagyták a mindennapi problémáikban.
Ezeket a problémákat jogi tanácsokkal oldottuk meg, amibe bekapcsolódott egy
szociális munkás is a Szociális Központból, mert ez a probléma interdiszciplináris
jellegű. Azok a szituációk, melyek a gondozók elszegényedése miatt keletkeztek,
ezek az intézmények nem tudták megoldani, és a bíróságon végződtek.
A törvényes örökösödéssel, végrendelet alapján történő örökösödéssel, az ingatlan
feletti tulajdonjog átruházásával kapcsolatos kérdések szintén gyakoriak, mert az
ügyfél tudatlanság vagy anyagi eszközök hiányában nem tudják egyedül megoldani
a problémáikat ezen a területen.
Az RTV követeléseinek és a kábeltelevízió előfizetésének elévülése is jelentős
mértékben érdekelte a polgárokat. Amikor az RTV elkezdte küldeni a
figyelmeztetéseket, illetve elindították a kényszermegfizettetést, tömegesen
jelentkeztek nálunk a polgárok. Megmagyaráztuk nekik, hogy a törvény szerint ezek
a számlák egy év után évülnek el, és utána panaszt kell tenni a fizetetlen számlák
elévülése miatt, és ily módon a nem lehet kényszerbehajtást végezni. Az új
előírásokkal ez a kötelezettség illetékként van bevezetve, s ezzel az elévülési
időszak változik. A közszolgálattól függ, mi lesz a beérkező követlelésekkel.
A családi jellegű problémák gyakori kérdések, összesen 72 alkalommal fordultak
hozzánk ilyen ügyben, melyekből 71-et tanáccsal oldottunk meg, ez esetben pedig
eljárást folytattunk. Ezek a szülők, a felnőtt gyerekek, a házastárs vagy életteás és
távolabbi rokon eltartásával voltak kapcsolatban, valamint a családi erőszak is olyan
probléma, mellyel gyakran fordultak hozzánk a polgárok. Megismertettük velük a
családjog szerinti jogaikkal és kötelezettségeikkel, és szükség esetén a Szociális
Központba, a rendőrségre vagy a bíróságra továbbítottuk az ügyet, ha családi
erőszak volt a probléma.
a szociális védelem területén 82 ügyünk volt, melyekből 57 tanácsadással zárult, 25
pedig eljárással, ami azt jelenti, hogy segítettünk az ügyfeleknek a panaszok
megírásában, különféle űrlapok kitöltésében, a szükséges dokumentáció
biztosításával jogaik megvalósításához. Segítettünk kitölteni az űrlapot az egyszeri
pénzsegély igényléséhez, ami össze van hangolva a Szociális Központtal, is mely
sokat könnyít az ügyfelek helyzetén. Több esetben interveniáltunk a
Vöröskeresztnél és a Szociális központban, hogy biztosítsanak segélycsomagot a
szociálisan veszélyeztetett polgároknak. Ezúton megköszönjük ezeknek a
szervezeteknek az együttműködést, és hogy tiszteletben tartották a polgári jogvédő
ajánlását, mert javaslatunkra mindig pozitív választ adtak, és segítettek ezeknek az
embereknek.
A polgárok személyes állapota - 243 ügy, ebből 19 tanácsadással lett megoldva, és
224 ügyben pedig eljárást indítottunk. Ezekben az esetekben többnyire a koszovói
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betelepültekről volt szó, akik számára szinte egy fajta ügyintézőkké váltunk a
személyes dokumentumok beszerzésében, illetve az anyakönyvi hivatal kivonatai
és az állampolgársági bizonylat tekintetében. Ugyanakkor ezeknek a
dokumentumoknak a kijavításáról és egyeztetéséről is szó volt, mert nagyon
rendetlenek és pontatlanok voltak, és a polgárok, amikor megkapták az új
dokumentumokat, személyi igazolványt és útlevelet, sok problémájuk volt emiatt.
Ami a hozzánk forduló ügyfeleket illeti, legtöbbször írástudatlanokról és szociálisan
veszélyeztetett személyekről van szó, így a mi munkánk, mely mindig ingyenes az
ügyfelek részére, ezeknek a személyeknek sokat segít a személyi állapotukkal
kapcsolatos problémák megoldásában.
Az oktatás területén a tanulók szülei fordultak hozzánk két esetben, úgy gondolván,
hogy a tanügyi munkások, illetve a tanárok vagy tanítók a munkájuk során
megsértették a gyerekek jogait. Ezeket az eseteket tanácsadással oldottuk meg,
illetve az Oktatási Felügyelőséghez irányítottuk a panaszos szülőket.
Munkanélküliség – 3 ügy. Az ügyfelek azért fordultak hozzánk, mert elmulasztották
a rendszeres jelentkezést, ill. nem határidőn belül jelentkeztek a Foglalkoztatási
Szolgálatban, s ezzel elveszítették az egészségbiztosításra való jogosultságukat is.
Két esetben nem tudtunk segíteni, egy ügyben viszont sikerült bizonyítani, hogy az
ügyfél beteg volt a kötelező jelentkezés ideje alatt, s így ez az ügyfél
megvalósíthatta jogát.
Szabadka város polgári jogvédője a palicsi M.S. panasza kapcsán a vita békés
rendezését javasolta, mely a szabadkai Idegenforgalmi Szervezet és Szabadka
város területéről való természetes személyek között keletkezett, akik szálláshelyek,
turistáknak kiadott szobák tulajdonosai voltak. A polgári jogvédő közvetítésének az
oka az a szerződés-kiegészítés volt, melyet Szabadka Város Idegenforgalmi
Szervezete kínált fel a „házigazdáknak”, ill. a szálláshelyek tulajdonosainak, mely
függelékben 100.000 dináros kötbér volt előirányozva azért , hogy a „házigazdák”
tiszteletben tartsák a szerződéses kötelezettségeket, vagyis, hogy még a
szolgáltatásnyújtás napján, vagy legkésőbb másnap befizesse a forgalmat, amit
megvalósított a szolgáltatás révén, mégpedig oly módon, hogy a vendég által
kifizetett összeget vigye el a vállalatba, és még aznap adja át a közvetítőnek. M.S.
palicsi lakos panaszában elmondta, hogy a „házigazdákat” ijeszti az ilyen módon
felkínált függelék miatt, melyben ilyen nagy büntetéssel fenyegetik őket, mert a
bevételeik többnyire alacsonyak, mert kevés szobájuk van, és konkurenseknek kell
lenniük az árakkal, és hogy sokuknak majd fel kell hagyniuk a szobák kiadásával,
mert vannak olyan helyzetek, amikor nem tudnak eleget tenni a
kötelezettségeiknek. Szabadka város polgári jogvédőjének helyettese elmondta
Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete képviselőinek az ombudsmani iroda
álláspontját, mely szerint az előirányzott 100.000 dináros büntetést túl magasnak
tartják, különösen ha tekintetbe veszik a gazdasági helyzetet, az alacsony árakat,
és hogy Szabadkán kevés ilyen szálláshely, ill. kiadó szoba van. Ezért az említett
büntetésnek a megfizettetése lehetetlenné tenné a tevékenységük folytatását, vagy
egyeseket visszakényszerítene az ún. szürke zónába, vagyis egyesek ismét
„feketén” adnák ki a szobáikat. Ebben a helyzetben az idegenforgalmi vállalat is kárt
szenvedne, mert ha nem írja alá a függeléket, a házigazdák megszakíthatják a
szerződést, hiszen joguk van rá. Ez azt jelentené, hogy Szabadka Város
Idegenforgalmi Szervezete a közvetítői díj, illetve bevétel nélkül maradna. Szabadka
Város Idegenforgalmi Szervezetének képviselői kiemelték, hogy szabálysértési
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eljárásban büntetést szabott ki rájuk a Pénzügyminisztérium Adóhivatalának
szabadkai fiókja, mert amikor a házigazda a vendégekkel megfizettette a
szolgáltatást, nem fizették be azonnal a pénzt, miközben a vendégnek fiskális
számlát adtak ki. Az Adóhivatal vezetőségének elmondták, hogy a gyakorlatban
nehezen lehet rávenni a „házigazdákat” arra, hogy a napi bevétel kézhezvétele után
azonnal menjenek be az Idegenforgalmi Szervezetbe, és adják át nekik, különböző
okok miatt, például a „házigazdák” nem munkanapon veszik át a pénzt, viszont nem
leltek megértésre. A szabálysértési bírság 100.000 dinárt tett ki, ezért a házigazdák
késése miatt, egy konkrét esetben kárt szenvedtek. Emiatt vették be ezt az
összeget a szerződésbe, mely a fiskális pénztárgépekről szóló törvény szerint a
minimális büntetés, tehát a jövőben meg kívánják védeni magukat a szerződéses
büntetéssel. Mivel vannak érthetetlen dolgok az előírások alkalmazásában, éspedig
a turizmusról szóló törvényben és a fiskális pénztárgépekről szóló törvényben,
javasoltuk, hogy kérjenek véleményt arról, hogyan oldják meg a helyzetet, amikor
lehetetlenség azonnal nyilvántartásba venni a fiskális pénztárgépeken keresztül
megvalósított forgalmat.
Emellett érdeklődjenek, hogyan kell alkalmazni a turizmusról szóló törvény 108.
szakaszát, mely előírja, hogy a felszámított üdülési illetéket a szállásadó a hónap
minden 15 napjának leteltét követő öt napon belül kell befizetni, és ugyanezen
törvény 106. szakasz 2. bekezdését, mely előírja, hogy a szállásadó az üdülési
illetéket a szolgáltatással, ill. a szállás árával együtt kell megfizettetni.
A turizmusról szóló törvény a szállásadókat úgy határozza meg, mint olyan
alanyokat, akik szállásadói szolgáltatást végeznek, mint a Törvény 74. szakasz 1.
bekezdésébe és a 77. szakasz 1. bekezdésében foglalt alanyokat, akik:
természetes személy, aki vendéglátói szolgáltatást végez háziiparként a helyi
idegenforgalmi szervezeten, turisztikai ügynökségen vagy más jogi személyen
keresztül, mely gazdasági tevékenység végzésére van bejegyezve, szerződés
alapján, továbbá az a természetes személy, aki falusi háztartásban
nyújt
vendéglátói szolgáltatást a helyi turisztikai ügynökségen, gazdasági alanyon vagy
más, gazdasági tevékenységre bejegyzett jogi személyen keresztül, szerződés
alapján. Mivel az említett természetes személyek a szállásadók, és ők fizettetik meg
a vendéggel a szolgáltatást és az üdülési illetéket, és mivel ők nem kötelesek a
forgalmat fiskális pénztárgépen keresztül vezetni, a Turizmusról szóló törvény 108.
szakaszában megjelölt határidő érvényes rájuk, míg a Fiskális pénztárgépekről
szóló törvény rendelkezései a közvetítőt kötelezik. A Törvény 3. szakaszának 1. és
2. bekezdése viszont előírja, hogy a megfelelő nyilvántartásba bejegyzett személy,
aki
kiskereskedelemmel
foglalkozik,
illetve
magánszemélyeknek
nyújt
szolgáltatásokat, köteles a fiskális pénztárgépen keresztül történő minden egyes
forgalomról nyilvántartást vezetni, mint ahogyan a jelen szakasz 1. bekezdésében
foglalt kötelezettség is fennáll abban az esetben, ha a szolgáltatást természetes
személynek nyújtják, s a szolgáltatás után fizetendő adót jogi személy, illetve
vállalkozó fizeti, éspedig a fizetés módjától függetlenül (készpénz, csekk, kártya és
készpénzmentes fizetés). A 18. szakasz előírja az adókötelezett kötelességeit, aki
ezzel a törvénnyel összhangban köteles nyilvántartást vezetni minden egyes
kiskereskedelmi forgalmat illetve természetes személyeknek nyújtott szolgáltatást a
fiskális pénztárgépen keresztül, továbbá köteles a vásárlónak ill. a szolgáltatást
igénybevevő személynek pénztárgépes nyugtát kinyomtatni és kiadni, melyen fel
van tüntetve a forgalom, tekintet nélkül arra, hogy a vásárló vagy a szolgáltatást
igénybevevő kéri-e. A pénztárgépes nyugtának a közvetítőn keresztül történő
kiadásának határideje nincs világosan meghatározva, tehát felvetődik a kérdés,
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hogyan lehet tiszteletben tartani mindkét említett törvény rendelkezéseit, akár a
közvetítő, akár a szállásadó részéről.
Szem előtt tartva, hogy Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének képviselői
és Szabadka város polgári jogvédő irodájának képviselői megegyeztek abban, hogy
az említett két jogszabály alkalmazása nem teljesen érthető, és a gyakorlatban
problémák vannak vele, megállapodtak, hogy az illetékes minisztériumok
véleményét fogják kérni, és szükség esetén találkozót szerveznek az Adóhivatal és
az Idegenforgalmi Szervezet képviselőivel.
A kötbérrel kapcsolatban Szabadka város polgári jogvédő irodája egyezett azzal,
hogy a szerződött érdekek és a további üzleti együttműködés fenntartása céljából,
főként a szabadkai turizmus fejlődése érdekében, szem előtt tartva, hogy a kötbér
mindkét félnek kárt okozna, javasolta, hogy a pénzösszeg helyett a „házigazdák”
felelősségét általános rendelkezéssel fogalmazzák meg, ami így fog hangzani: “Ha
a házigazda indokolatlanul nem tartja tiszteletben a határidőket a szerződésből
eredő kötelezettségek teljesítéséhez, illetve késére kerül sor, amivel anyagi kárt
okoz a közvetítőnek, a házigazda köteles a közvetítőnek megtéríteni a kárt.„
Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének képviselői hozzátették, hogy
számukra elsősorban a turizmus fejlődése fontos, és serkenteni az embereket arra,
hogy idegenforgalommal foglalkozzanak, és hogy olyan szervezetként, melyet a
város alapított, törekszik betartani az előírásokat. Ezért elfogadja a Szabadka város
polgári jogvédő irodájának a szuggesztióit. A polgárok és Szabadka Város
Idegenforgalmi Szervezete közötti közvetítésről értesítettük Szabadka város
polgármesterét Maglai Jenőt is, aki támogatta a polgári jogvédő ötletét a
pénztárgépekkel és turizmussal kapcsolatos, előírt kollíziós szabályokból eredő
probléma megoldásában, és kérjék az illetékes minisztériumok magyarázatát.
A polgárok nagy számban fordultak hozzánk az ügyviteli bankok és a
mobilszolgáltatók ellen irányuló panaszaikkal is. Általában azt sérelmezték, hogy a
szerződés szerinti feltételekkel ellentétben a hiteleknél megváltoztatták a
kamatlábakat. Ezekben az esetekben a polgároknak azt tanácsoltuk, hogy a
Pénzügyi szolgáltatásokról szóló törvénnyel összhangban (az SZK Hivatalos
Közlönyének 36/2011 száma), panasszal forduljanak a bank központjához, és a
Szerb Nemzeti Bank meghatalmazott közvetítőjéhez, aki az idézett törvény szerint
az alkalmazásának ellenőrzésére van meghatalmazva, s ezután ellenőrzi a bank
ügyvitelét, amennyiben fennáll annak a gyanúja, hogy a bank az ügyfelek kárára
tevékenykedik.
T.S. amiatt fordult panasszal a város jogvédőjéhez, mert úgy vélte, hogy a belgrádi
Vip mobile Kft. mobilszolgáltató indokolatlanul nagy számlát állított ki neki 2014
októberére. Ezt azzal indokolta a reklamációra tett indoklásában, hogy a vitatott
hónapban az ő előfizetési számán és készülékén keresztül megfelelően számlázott
GPRS forgalom valósult meg. Kérésére, hogy küldjék el neki a szolgáltatások
részletes kimutatását, minden egyes szolgáltatás elszámolásával együtt, az
üzemeltető kijelentette, hogy szolgáltatásai fejlesztésén dolgozik, de a részletes
kimutatást nem áll módjában kiadni, mert nem tartozik a szolgáltatásaik közé. Mivel
a panaszos élt a jogával, hogy panaszt tegyen az üzemeltető munkájára, az
Elektronikus távközlésről szóló törvény rendelkezései értelmében azt tanácsoltuk,
forduljon a köztársasági Elektronikus Távközlési Ügynökséghez, a Kereskedelmi
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Turisztikai
és
Telekommunikációs
Minisztérium
elektronikus
távközlési
felügyelőségéhez, és hivatkozzon Az elektronikus távközlésről szóló törvény 112.
szakaszának 1. bekezdésére (az SZK Hivatalos Közlönyének 44/2010, 60/2013 –
AB rendelet és 62/2014 száma), mely előírja, hogy a szolgáltatók kötelesek az
előfizető kérésére elküldeni a megvalósított szolgáltatások részletes kimutatását
minden egyes szolgáltatás elszámolásával együtt, hogy egyszerűen ellenőrizhesse
a költségeket.
A Momo & Co Kft. felelős személye, M.R. szabadkai polgár az elvégzett
egészségügyi ellenőrzés kapcsán fordult a polgári jogvédőhöz. Nevezett személy
kereskedelmi vállalatán belül hat kiskereskedelmi létesítményben – kioszkban végzi
a tevékenységet, melyek közül egyik az ócskapiacon van. Éppen ott végzett
ellenőrzést az egészségügyi felügyelő. A kioszkban a sajtótermékeken kívül eredeti
gyári csomagolásban élelmiszeripari cikkeket is árusít, pl. üdítőket, fagylaltot és
rágógumit. 2014 októberében miután az egészségügyi felügyelő ellenőrizte az
említett kioszkot, betiltotta számára a munkát, mert az építmény nem felel meg az
Általános egészségügyi feltételekről szóló szabályzat 5. 6. és 7. szakaszában foglalt
feltételeknek, melyeket az egészségügyi ellenőrzés alá tartozó építményeknek
teljesíteniük kell (az SZK Hivatalos Közlönyének 47/06 száma). A jegyzőkönyvben,
melyet utólag elküldtek az olvasható, hogy az építmény nincs csatlakoztatva a
vízvezeték- és csatornahálózatra, s emiatt nem tesz eleget azoknak a feltételeknek,
amelyek az élelmiszercikkek tartásához szükségesek. M.R.-nek azt az utasítást
adtuk, hogy kérjen írásban megfogalmazott határozatot, melyre majd joga lesz
panaszt benyújtani. Ugyanakkor arról is tájékoztattuk, hogy esetében tévesen
alkalmazták az előírásokat, illetve az egészségügyi ellenőrzés során az
Élelmiszercikkek és általános használati tárgyak gyártására és eladására szolgáló
építményekre vonatkozó egészségügyi feltételekről szóló szabályzat 24.
szakaszának 5. bekezdését kellett volna alkalmazni (az SZK Hivatalos Közlönyének
6/97 és 52/97 száma), mely előírja, hogy a munkahelytől nem lehet a WC távolabb
30 méternél, az ipari létesítményekben pedig 100 méternél az építményen belül.
M.R. arról értesítette Szabadka város polgári jogvédőjét, hogy a másodfokú szerv a
benyújtott panasz alapján megsemmisítette az elsőfokú szerv határozatát, és azzal
indokolta, hogy a Élelmiszercikkek és általános használati tárgyak gyártására és
eladására szolgáló építményekre vonatkozó egészségügyi feltételekről szóló
szabályzat 24. szakaszának 5. bekezdését kellett volna alkalmazni (az SZK
Hivatalos Közlönyének 6/97 és 52/97 száma), valamint, hogy a megismételt
eljárásban az elsőfokú szerv köteles szabályosan és teljes mértékben megállapítani
a tényállást, és szabályosan alkalmazni a vonatkozó jogszabályokat.
Közigazgatás – 4 eset volt, melyek a kisajátítással, illetve utcák, átjárók
megnyitásával kapcsolatos kérdésekre vonatkoztak, mert a helyi közösségek
fejlesztésével gyakran merülnek fel problémák a közlekedési utak építésével
kapcsolatban. Ezek a gondok a Vasutas település és a Sándor helyi közösség
területén ismeretesek. Az elfogadott részletes szabályozási terveket és a vagyonjogi
szabályokat illetően az iroda részt vett ezeknek az ügyeknek a megoldásában.
Közszolgálatok
összetételének
polgárok akkor
van az eljárás

és közvállalatok – 137 ügy. Mint az a fogadott panaszok
és statisztikájának táblázatos kimutatásában is látható ezek a
fordulnak hozzánk, amikor még nincs elkezdve vagy folyamatban
az illetékes közszolgálat vagy közvállalat előtt. A jó közigazgatás
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elvével összhangban a polgárokat tájékoztatjuk jogaikról, és arról, hogyan kell
ezekhez a szolgálatokhoz fordulni.
Vagyonjog - 51 ügy, 46-ot tanácsadással oldottunk meg, és 5 esetben folytattunk
eljárást. Ezkben az ügyekben a polgárok tanácsot kérnek az ingatlanforgalommal, a
kataszterben bejegyzett ingatlan-viszonyokkal kapcsolatban, továbbá ajándékozási,
eltartási kérdésekben, haszonélvezettel kapcsolatosan. Ezeket az ügyfeleket a
felmerült probléma megoldása céljából ügyvédhez vagy közjegyzőhöz irányítjuk.
Örökösödési jog – 53 ügy, melyekből 52-őt tanácsadással oldottunk meg, és 1
esetben folytattunk eljárást. Ezek a hagyatéki tárgyaláshoz szükséges
dokumentumokkal kapcsolatosak, továbbá az utólag fellelt vagyonnal, a törvényes
örökléssel, a végrendelet alapján történő örökléssel és az ingatlan átruházásának
módjával kapcsolatos kérdésekben, mert az ügyfelek tudatlanság és anyagi
eszközök hiánya miatt nem tudják egyedül megoldani a problémákat ezen a
területen.
Lakásügyi kérdések - 9 panasz, melyekből hatot tanácsadással oldottunk meg,
hármat pedig eljárással. Ezek a tanácsok azzal kapcsolatosak, hogy a város milyen
jogokat ad a város ezen a területen, három esetben pedig eljárást folytattunk és
biztosítottuk a szükséges dokumentációt.
A bírósággal kapcsolatos ügyekből 115 volt, melyekből 109-et tanácsadással
oldottunk meg, 6 esetben pedig eljárást folytattunk. Ezek azok az ügyek, melyek
nem tartoznak a hatáskörünkbe, soha nem is vesszük át az ügyeket, semmilyen
dokumentumokat sem, melyeket az ügyfelek hoznak az ügy kapcsán. Itt gyakran
találkozunk ún. „nehéz ügyfelekkel”, akiknek nehéz megmagyarázni mi a helyi
jogvédő hatásköre, mert meg vannak győződve róla, hogy a bíróságok rosszul
működnek, korruptak, és hogy a végleges és jogerős bírósági döntésekkel nagy
igazságtalanság érte őket. Szabadka város polgári jogvédője úgy véli, hogy
különösen ezekben az ügyekben vigyázni kell a polgári jogvédő hatáskörére, és
külön kell választani a jogvédő ellenőrző szerepét az igazságügyi szervektől, mint
az államban különálló hatósági szervtől.
Az egyéb kategóriában 85 polgári panaszt tartunk nyilván, melyek közül 75-öt
tanáccsal oldottunk meg, és 10 esetben eljárást folytatunk. Ezek az ügyek nem
sorolhatók be a jelen beszámolóban említett egyik területbe sem. Itt a polgárok
azért fordulnak irodánkhoz, hogy pl. segítsünk kitölteni a különféle űrlapot,
magyarázzuk meg a kapott végzéseket vagy valamilyen előírást, mely érdekli őket,
az egyetemi kollégiumokban való elhelyezéssel, a járművek bejegyzésével
kapcsolatban, vagy azért, hogy az illetékes szervhez irányítsuk őket a szükséges
dokumentumok kiadása céljából, amikor nem tudják, kihez kell fordulniuk a
problémájuk megoldásában és hasonlók.
55 ügyünk volt, amelyekben nem rendelkezünk hatáskörrel, amelyekben a polgárok
jogerős bírósági ítéletekkel vagy végrehajtási határozatokkal kapcsolatban kérnek
segítséget. Ezekben az ügyekben nagyon óvatosan járunk el, vagyis nem járunk el
mert nem rendelkezünk hatáskörrel, és nem értékeljük a bírósági ítéleteket, és
miután ezekben az ügyekben gyakran jelennek meg ügyvédek is, akikkel nem
akarjuk megrontani a jó kapcsolatot, emellett az ingyenes jogsegély programja és
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szabályzata is előírja, hogy nem nyújtható semmiféle szolgáltatás, ha az ügyön
ügyvéd is dolgozik.
A korábbi évekhez hasonlóan a polgári jogvédő példás együttműködést folytatott a
város vezetőségével: a polgármesterrel, a polgármesteri kabinettel és a városi
tanács tagjaival. Ez az együttműködés hozzájárul a munka hatékonyságának
növeléséhez és az önkormányzat egyes funkcióinak tehermentesítéséhez is
MUNKA A HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN – összesen 307 megkeresés

A polgárok anyagi helyzetének romlása miatt a polgári jogvédő úgy gondolta, hogy
közelebb kell mennie a peremvárosi helyi közösségekben élő polgárokhoz, akik
számára a városközpontba való beutazás is költséget jelent. Ezt a munkát az iroda
2013-ban kezdte meg.
Az irodában korábban is meghatároztuk a munka módját, hogy ha valaki eljött egy
külvárosi helyi közösségből, nem kell időpontot kérnie, ezeket a polgárokat azonnal
fogadtuk, de a fentiekben elmondott indokok miatt úgy gondoltuk, hogy nekünk kell
őket megközelítenünk.
Ezen beszámolóhoz táblázatos kimutatásokat, adatokat is csatoltunk, illetve
tárgyakat melyekkel a külvárosi helyi közösségekben találkoztunk. Összesen 307
polgár fordult hozzánk, leggyakrabban a nyugdíjjal, polgári joggal és szociális
védelemmel kapcsolatos kérdésekkel. Itt megjegyezném, hogy nem tudok
elrugaszkodni attól az érzéstől és benyomástól, mennyire romlott a szociális
gazdasági helyzet a falvainkban. Rendkívül nehéz anyagi helyzetben vannak, szinte
semmilyen jövedelmük sincs, és gyakran van gondjuk az egészségügyi és
nyugdíjbiztosítási járulékok fizetésével, amire a legjobb akaratuk ellenére sem
tudják megteremteni a pénzt abból a kis gazdaságból, amit művelnek. Ezek
leggyakrabban olyan emberek, akik nem csak földművelésből élnek, mert csak
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egészen kevés földet birtokolnak. Emellett a városban a munkáltatók nem szívesen
alkalmaznak embereket a faluról, hogy ne kelljen útiköltséget fizetniük.
Kiemelünk néhány problémát és ügyet, melyekkel a város környéki helyi
közösségek polgárai fordultak hozzánk.
A falvakban a szomszédi viszonyok gyakran jelentős problémát jelentenek, az
ügyfelek ugyanis gyakran jelentkeznek ezeknek a viszonyoknak a rendezése
ügyében. Gyakori kérdés volt például az, hogy milyen kerítést lehet a mezsgyére
tenni, köteles-e a szomszéd kerítést építeni, milyen távolságra lehetnek a
pöcegödör, a mellékhelyiségek, a disznóólak a szomszéd telkének mezsgyéjétől. A
fa ültetésének módja a mezsgyén, és a közös bejárat használatának módja. A út
bitorlása gyakori jelenség a vidéki területeken, valamint a jószágok gyakran tesznek
kárt az ültetvényeken. Nagyon gyakran az okozza nézeteltérést a szomszédok
között, hogy nem ismerik eléggé a jogokat és kötelezettségek a vagyonjogi és
szomszédi viszonyok terén, és miután jogi magyarázatot adtunk, a szomszédok
együttesen rendezték a viszonyukat, és ezután ingatlanjaikat a részletes
városrendezési tervvel és a vagyonjogi viszonyok szabályaival összhangban
használták.
Palics HK jogi segélyért fordult az irodánkhoz az építési engedély beszerzése
ügyében a Művelődési Otthon leendő épületéhez. A jogi probléma az volt, hogy a
Palics HK különféle adományokra, pénzeszközökre pályázhatna az Otthon
kiépítéséhez, de kizárólag, mint helyi közösség. Viszont a Város csak Szabadka
város részére volt hajlandó kiadni az engedélyt és nem a helyi közösségnek. Miután
az iroda bekapcsolódott ennek a jogi problémának a megoldásába, hogy a Palics
HK megkapja az elvi építési engedélyt, s ezt követően lehetőségük nyílt
megpályázni a pénzeszközöket a helyi művelődési otthon megépítéséhez.
A Palics HK polgárai tömegesen jelentkeztek azzal a panasszal, hogy a helyi
közösség egy részének, mintegy negyven háznak (az Ábrahám vendéglő környéke)
nincs kijárata a főútra, ehelyett kerülő úton juthatnak csak ki az E-5-ös útra. Ily
módon kb. 1,5 km-rel többet kell gyalogolniuk. A problémát az 52. Új utca és az 53.
Új utca összekötése jelentette, mert ezek az utcák között van egy
magántulajdonban levő ingatlan, melynek a tulajdonosa többé nem engedte ennek
az utcának átjáróként való használatát. Az iroda a polgármesterhez fordult
segítségért, hogy oldják meg ezeknek a polgároknak a problémáját, olyan módon,
hogy a Város vásárolja meg a telek egy részét, vagy szolgalmi jogot formálni a
magántulajdonú ingatlanon, 3 méter szélességben. Ily módon az érintett polgárok
részére szabad átjárást biztosíthatunk, és összekötnénk a két utcát. A polgármester
elfogadta az iroda javaslatát, utasítást adott ki a közigazgatási hivatalnak a fentiek
értelmében, és a probléma megoldódott.
A kommunális ügyekben a polgárok tömegesen nyújtották be panaszaikat a téves
adatok miatt, melyeket az összevont számlákon használnak. Nagyon gyakran az
ügyfelek ismeretek hiányában, illetve, mivel a külvárosi településeken élnek,
nincsenek meg az anyagi feltételeik ahhoz, hogy bejöjjenek az illetékes kommunális
közvállalathoz, és közvetlenül frissítsék az adataikat. Az iroda vállalta, hogy közös
javaslatot nyújtsanak be a kommunális szolgáltatásokat igénybe vevők személyi
adatainak módosítására. Ily módon a kommunális közvállalatok megkapták a
fizetési kötelezettek frissített adatbázisát, a polgárok pedig a pontosan feltűntetett
névvel, és a pontos címükre kapták a számlákat. Egyes polgárok arra
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panaszkodtak, hogy két számlát kaptak ugyanarra az ingatlanra, ezt a problémát is
elhárítottuk az adatbázis frissítésével.
Több polgárnak volt olyan megoldhatatlannak tűnő problémája is, hogy a személyi
igazolványukban vagy más hivatalos okmányukban eltérő címe és név volt
feltűntetve. Minden konkrét esetben tanácsot adtunk a polgároknak, hogyan
oldhatják meg ezen a téren a problémájukat a legegyszerűbb és leggyorsabb
módon.
A ivóvíz-ellátás nagyon gyakran kínozza a polgárokat a külvárosi települések
területén. A polgároktól gyakran érkeznek kérdések a vízhálózatra vagy a
szennyvízelvezető rendszerre való csatlakozással kapcsolatban, melyek már régóta
gyötrik a polgárokat. A Vízművek és Csatornázási KKV-ből kapott információkkal és
a polgárok lehetőségeivel összhangban az iroda tanácsokat adott a problémák
megoldására.
A helyi közösségekben óriási problémát jelent a csapadékvíz és a talajvíz
elvezetése. L.L. esetében, aki az irodánkhoz fordult, hogy a csapadékvíz
elvezetésére a DTD pumpát szerelt fel náluk, mert minden esőzés után mintegy tíz
házat elöntött a víz, ő pedig ideiglenesen áramot adott a pumpa működéséhez.
Ellenben 2011 óta sem a DTD, sem a Város nem oldotta meg ezt a problémát, és
megfenyegette őket, hogy többé nem fogja az áramot a rendelkezésükre bocsátani,
és aztán maga fizetni a két pumpa működtetését, s így majd az említett házak víz
alá kerülnek. Ezzel a problémával a polgármesterhez fordultunk, és elmondtuk,
hogy jogilag nem megfelelő megoldás, hogy egy polgár fizesse ezeknek a
pumpáknak a működtetését, és hogy kezdeményezni kellene egy építési engedély
kiadását a villanyóra kihelyezéséhez. Meg kellett szerezni a telek tulajdonosának
jóváhagyását és építési engedélyt a pumpák felszereléséhez, amiben az Iroda is
részt vett. Koordináltuk és egyeztettük a munkát a város Építési igazgatóságával, az
Áramszolgáltatóval, az Építésügyi Szolgálattal, a DTD-vel, és próbáltuk közösen
megtalálni a probléma megoldását. Köszönjük a DTD vállalatnak is, hogy az
intervenciónkra bármilyen ellenszolgáltatás nélkül megtisztított 4 lefolyót a Bajmok
HK területén, az út alatt.
INGYENES JOGSEGÉLY
Az ombudsmani hivatal 2014-ben is sikeresen folytatta az ingyenes
jogsegélyszolgálat működtetését, amennyire tudta az ügyvédek munkabeszüntetése
miatt, ami 2014 szeptemberétől 2015 januárjáig tartott. Ez a projekt a Szabadkai
Ügyvédi Kamarával együttműködve valósul meg a 2011-ben kötött megállapodás
alapján. A megállapodással átvettük a meghatározott feltételeket és az ingyenes
jogi képviselet alapjait, melyek meg vannak határozva a Vajdasági Ügyvédi kamara
szabályzatában, továbbá az űrlapok is és a már meglévő szervezet. A szabályzattal
meg lettek határozva a kritériumok, melyek különösen a szegény, munkanélküli és
veszélyeztetett polgároknak segítenek, akik számára nehéz az út a jogvédelem
megvalósításáig. Hangsúlyozom, hogy a kérelem mellé benyújtandó minden
bizonylat és igazolás mentesül az illetékek alól, kivéve a Köztársasági
Földméréstani intézetet, az ingatlan katasztert, tehát ez a szegényebbek számára
igazi segítség, amiatt is, mert ezek általában a szabadkai Alapfokú Bíróság ügyei,
mely ezekben az ügyekben elhalasztja a beérkezett bírósági illetékek fizetését, vagy
felmenti alóla a feleket az ilyen ügyek lezárásáig. 2014-ben az ingyenes jogsegély
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iránt 72 kérelem érkezett hozzánk, melyek közül 6 kérelem nem felelt meg a
szabályzatban meghatározott feltételeknek.
Hangsúlyozzuk, hogy ez az ügyvédi szolgáltatás teljesen ingyenes a polgárok
számára, a város nem támogatja anyagi eszközökkel, és a polgári jogvédő ez
alkalommal is szeretné megköszönni azoknak az ügyvéd kollégáknak a munkáját,
akik részt vettek ebben a projektben.
SZABADKA VÁROS POLGÁRI JOGVÉDŐJÉNEK KÜLÖN TEVÉKENYSÉGEI
Itt kiemelnénk az Emberi jogok napjának megünneplését, valamint a Női
Tanácsnoki Fórummal való együttműködést, továbbá a Horvát Nemzeti tanáccsal és
a Magyar Nemzeti Tanáccsal való együttműködést.
Ebben az évben, illetve 2014-ben ünnepeltük az emberi jogok napját, és a
középiskolások bevonására fókuszáltunk irodalmi pályázat meghirdetésével, az
emberi jogok témára. Az irodalmi pályázatra, mely rendkívül sikeres volt, 66
fogalmazás érkezett. Középiskolás diákjaink nagyon igyekeztek a fogalmazások
megírásában. Ezeket a munkákat olvasva világos volt, mennyire érzik ezek a fiatal
emberek az igazságot, illetve igazságtalanságot, ami körülveszi őket, mennyire
szeretnék a változásokat, és mennyire neheztelnek ránk felnőtteknek, amiért nem
biztosítunk számukra biztos jövőt. A legjobb munkákat pénzjutalommal díjaztuk,
minden munkáért a nemzeti kisebbségek nyelvén, melyeknek joguk van a hivatalos
nyelvhasználtra a város területén, Az első díj 10.000,00 dinár volt, a második és
harmadik díj Szabadka monográfiája és a Nobel-díjas Malali Jusufzai könyve. A
szervezésben segítettek a tanárok, a bizottság tagjai, a városi képviselő-testület
elnöke és a polgármester. A díjazott munkákat közzé tettük a város weboldalán, és
ha valaki szeretné elolvasni a többit is, akkor az irodához fordulhat, mert a
munkákat e-mailben kaptuk, és megőriztük.
Az iroda a Női Képviselői Háló megszervezésben ugyancsak részt vett,
részvételével és tanácsadással. A legfontosabb dolog, amit közösen
megállapítottunk, szükség van a Nemek egyenjogúságáról szóló európai nyilatkozat
elfogadására, így a Háló magára vállalta a feladatot, hogy 2015-ben elfogadásra
kerüljön a városi képviselő-testületben.
A Horvát Nemzeti Tanács azzal a problémával fordult hozzánk, hogy a nemzeti
kisebbség gyerekei számára a város nem biztosítja az ingyenes buszozást az
iskolába, amire törvényes joguk van. Ugyanis ezek a gyerekek nem tanulhatnak
anyanyelvükön a lakóhelyükhöz legközelebbi iskolában, hanem több kilométert kell
utazniuk. Most a nemzeti tanácsok különféle pénzforrásokból fedezik ezeket a
költségeket, viszont az anyagi eszközök hiányában a polgári jogvédőhöz fordultak,
azzal a kérdéssel, miért nem élhetnek a törvényes jogaikkal. A helyzet áttekintése
és a városi közigazgatási hivatal illetékeseivel való megbeszélés után már nem volt
akadálya annak, hogy azok a tanulók, akik az általános iskolától több mint 4 km
távolságra laknak, ingyenes busszal járjanak az iskolába. A Társadalmi
Tevékenységek Titkársága a városi költségvetésből finanszírozta ezt a költséget a
hatályos törvénnyel összhangban. Az iroda részt vett a diákok utaztatásának a
megszervezésében a Subotica-transon keresztül.
MEDIÁCIÓ (KÖZVETÍTÉS)
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2014-ben a polgári jogvédő irodájának képviselői részt vettek a mediátori
alapképzésen, melyet a Szerbiai Demokratikus Változások Partnerség szervezett a
Partnerség a Demokratikus Változásokért, és tanúsítványt kaptak a befejezett
képzésről. Ugyanakkor a Szerbiai Mediátorok Nemzeti Egyesületének a tagjai
lettünk.
A mediáció elsősorban a vitarendezés alternatív megoldása. Olyan folyamat,
melyben a polgárok gyors, hatékony és olcsón oldhatják meg a konfliktusaikat,
melyek elkerülhetetlenek a kapcsolataikban.
A mediációt alkalmazásáról már az ókorban is voltak feljegyzések. A sumér
civilizációtól kezdve a középkoron keresztül egészen máig fejlődött a közvetítés
intézménye. Ma gyakran alkalmazzák a konfliktusok megoldásában a közélet
különféle területén, a világ sok országában.
A mediáció vitarendezési eljárás két vagy több fél között mediátor – közvetítő
segítségével. A mediátor szerepe a felek támogatása a vitában, hogy mindkét fél
számára elfogadható megoldást találjanak, a pozitív kommunikációra ösztönözve,
és a konstruktív problémamegoldás légkörének megteremtését.
A közvetítő nem ad jogi tanácsokat, nincs bírói vagy döntőbírói szerepe, és nem hoz
döntéseket a vita megoldására. A döntéshozatal és a megegyezés elérése kizárólag
a feleken áll a konfliktusban. Egyik fél sem kötelezhető arra, hogy elfogadja az olyan
megoldást, mely nem felel meg a számára. A felek igénybe vehetik jogi képviselő
tanácsát a mediáció folyamán és a megegyezés aláírása előtt. A vitarendezés során
a felek mindegyike jóhiszeműen lép a mediációs eljárásba, és készen áll arra, hogy
kész arra, hogy teljes mértékben hozzájáruljon a vita békés megoldásához. A
mediáció olyan eljárás, mely a nyilvánosság számára nem elérhető és bizalmas. A
közvetítő jogosult arra, hogy félbeszakítsa a mediációs eljárást, ha úgy véli, hogy
folytatása nem célravezető. Ugyanakkor a felek is jogosultak bármelyik pillanatban
elállni a közvetítéstől az eljárásban.
A mediáció eljárása a viták békés rendezésében a felek számára a következőket
jelenti: gyorsabb az ítélethozatalnál, csökkenti a költségeket, bizalom, lehetőséget
ad a feleknek, hogy beszéljenek, összehozza a megszakadt kapcsolatokat, az
ellenfelek együttműködőkké válnak, a vitában résztvevő felek végső döntést
hoznak, kizárja a kilátástalanságot és minden felet megvéd a vita elvesztésének
kockázatától, mert mindenki nyer ezzel.
A mediációs eljárás az előkészületekkel kezdődik, mint például a közvetítésre
alkalmas ügyek kiválasztása, a közvetítő kiválasztása, a mediációhoz való
csatlakozásról szóló egyezmény aláírása, és a mediátorok felkészítése. Ezután
következik az ügy irányítása. Fontos kiválasztani a tárgyalás stílusát, és a
közvetítés egyedül akkor releváns, ha a tárgyalások az érdekeken alapulnak.
Emellett a közvetítőnek figyelnie kell a megoldás minden szempontjára.
Ez a szolgáltatás szintén ingyenes a polgáraink részére.
SZEMINÁRIUMOK ÉS KONFERENCIÁK ÉS MÁS OMBUDSMANI IRODÁKKAL
FOLYTATOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS
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A szemináriumok, konferenciák és más ombudsmani irodákkal való
együttműködések a Szerbiai Helyi Jogvédők Egyesületén keresztül valósult meg,
mely tevékenységeket támogatta az EBESZ Szerbiai Missziója, a köztársasági
ombudsmani iroda és a tartományi ombudsman is.
Az EBESZ Szerbiai Missziója 2013. elején a Szerbiai Helyi Jogvédők Egyesületével
együttműködve részletes munkatervet készített az ombudsman intézményének
erősítése céljából.
Szabadka város polgári jogvédője részt vett a polgári jogvédők 2013. évi
beszámolójának nyilvános bemutatásán, melynek címe: A polgári jogvédő
kulcsfontosságú megállapításai a civil társadalom szemében“.
A Szerbiai Helyi Jogvédők Egyesületének szervezésében és az Európai Biztonsági
és Együttműködési Szervezet együttműködésével több ülést tartottak a helyi
jogvédői intézmény kapacitásának növelése céljából. Együttműködtünk a Városok
és községek állandó Konferenciájával az önkormányzati törvény módosításáról és
kiegészítéséről. Folytatódott az együttműködés a köztársasági ombudsmannal, és
megismerkedtünk a köztársasági ombudsman munkatervével és gyakorlatával.
Részt vettünk A Down szindrómás személyek támogatásának jelenlegi, szükséges
és lehetséges formái című kerekasztal-beszélgetésen.
Külön kiemelném a tartományi ombudsman kutatásainak bemutatásán, melyek
témája a kommunális tevékenységek végzése, a hulladékgazdálkodás és a
közterületek tisztántartása Vajdaság AT területén, továbbá hőenergia-termelés és
forgalmazás a vajdasági energiaipari vállalatok részéről, olyan esetekben, amikor a
felhasználók kérelmezték a távhőrendszerről való lekapcsolást, illetve felmondták a
hőenergia vásárlásról kötött szerződésüket. Ez kivételesen sikeres munkatalálkozó
volt, mely során közös álláspontokat állítottunk fel és meghatároztuk a helyi polgári
jogvédő munkájának a kereteit.
Az Iroda részt vett a Topolyán megtartott nemzetközi tanácskozáson is, melynek a
témája: A helyi ombudsman és a tolerancia.
A Városok és községek Állandó konferenciájával való találkozók is nagyon
jelentősek voltak a községi és városi közigazgatási alkalmazottak munkahelyi
besorolásáról szóló szabályzat javaslat kapcsán, valamint tapasztalatcsere és a
helyi polgári jogvédő egyes eljárásainak megvitatása.
Mint minden éves beszámolóban, most is hangsúlyozzuk, hogy a szemináriumok,
tanácskozások, ülések soha nem terhelik Szabadka város költségvetését, csak az
utazási költségek. Az Iroda arra törekszik, hogy mindezekben a tevékenységekben
csak akkor vegyen részt, ha a szervező biztosítja rá az eszközöket.
A MÉDIÁVAL FOLYTATOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS
A polgári jogvédő munkájában fontos szerepe van a médiával való
együttműködésnek, és támogatásának. A mi irodánk kivételesen jó együttműködést
tart fenn a helyi médiákkal, de a köztársasági szinten is. A Pannon televízió
figyelemmel kísérte a külvárosi helyi közösségekben tett látogatásainkat,
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tájékoztatott róluk, és több interjút is készített az említett helyi közösségek sajátos
problémáiról. Interjút adtunk a helyi rádióállomásoknak is, az egyes ügyekről is, de a
munkánkról is általában, az ügyfeleinkkel, a polgárokkal való kapcsolatunkról és a
megoldott ügyekről. Két sajtótájékoztatót is tartottunk a városi Médiaközpont
együttműködésével. Úgy véljük, hogy továbbra is a média támogatását élvezzük,
mely követi irodánk munkáját.
PÉNZESZKÖZÖK
Az ombudsmani hivatal működéséhez szükséges pénzeszközök a városi
költségvetésben biztosítottak. Az ombudsmani hivatal 2013-ban közvetettből
közvetlen költségvetési szervvé vált, a költségek csökkentése céljából, és ez nem
hatott ki a hivatal önállóságára és függetlenségére. Itt ki kell emelni, hogy a
szabadkai egyike azon ritka ombudsmani hivataloknak, amely minden tekintetben
törvényesen rendezett.
A jóváhagyott eszközök legnagyobb része a működési költségekre, illetve az
alkalmazottak fizetésére lett felhasználva.
ZÁRADÉK
Az idei évi beszámoló készítésekor arra törekedtünk, hogy a képviselő-testületet
minél több konkrét, egyedi esetről és területről tájékoztassuk, melyekkel
foglalkozunk. Remélem, hogy ez a jelentés meggyőzi önöket arról, hogy
városunknak szüksége van egy ilyen irodára. Ez az iroda, azon kívül, hogy
segítséget nyújt a polgároknak, a jó együttműködés, jó közigazgatás elvén
tehermentesít számos intézményt és szervet, s emellett fejlődésükben is segíti
ezeket az intézményeket a helyes igazgatás irányában. Az Iroda minden
szolgáltatása ingyenes.
Mint az a felsorolt példákból látszik, Szabadka Város ombudsmani hivatalának az
elmúlt időszakban is sikerült biztosítania jelenlétét és sikeresen megfelelt a
kihívásoknak, melyek az emberi jogok védelmével és a helyi közigazgatási szervek
működésének ellenőrzésével foglalkozó intézményt szükségessé teszik, mely az
emberi jogok védelmével és biztosításával foglalkozik. Észrevehető, hogy a
polgárok egyre gyakrabban keresik fel az ombudsman irodáját, számuk az iroda
megalakulásától kezdve folyamatosan növekszik. Ez a mutató két szemszögből is
vizsgálható. Az egyik szemszögből tekintve a polgári jogvédő tanácsadásának
igénybevétele abból a tényből ered, hogy a közigazgatási szervek továbbra is
megszegik és csorbítják a polgárok jogait, míg másrészt az okok a polgárok jobb
tájékozottságában is kereshetők, jobban ismerik azokat az intézményeket, melyek
segíteni tudnak nekik jogaik megvalósításában és védelmében, illetve a jogbiztos
városi irodáját.
2014 folyamán Szabadka város Ombudsmani Irodája a hatáskörén belül működve
tevékenységek egész sorát vette át az egyéni és kollektív emberi jogok védelme
céljából, s eközben közvetített, tanácsokat adott a jog szinte minden területén,
felhívja a polgárok figyelmét a megfelelő jogorvoslati eszközök benyújtására,
valamint hogy meg kell tenniük bizonyos jogi cselekményeket meghatározott
érdekek megvalósítása céljából, a pozitív jogszabályokkal összhangban. Ebben az
irányban eljárva különösen odafigyeltünk a sérülékeny csoportokra, a fogyatékkal
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élőkre, gyerekekre, terhes nőkre és kismamákra, nyugdíjasokra és szociálisan
veszélyeztetett személyekre. Az emberi jogok állapota azokon a területeken, melyek
a polgári jogvédő hatásköre alá tartoznak, az uralkodó társadalmi értékeket és az
intézmények erejét tükrözik helyi szinten. Magasabb színvonalon és teljeskörűen
kellene szabályozni a közigazgatási eljárást és munkát, hogy maguk az
alkalmazottak, de a polgárok számára is problémamentes legyen a kommunikáció
és a munkavégzés. A helyzet javításának előfeltétele, hogy a közszférában őszinte
és határozott akaratra van szükség, különös hangsúlyt fektetve az irányítási
struktúra, miközben őszintén reméljük, hogy társadalmunk erőre kap és és elindul a
szebb jövő felé.
Az éves jelentést a polgári jogvédő közösen készítette helyetteseivel, Tóth Szalai
Erikával és Vuković Simić Ljiljanával.

Szabadka, 2015.03.30

SZABADKA VÁROS
POLGÁRI JOGVÉDŐJE
Marosiuk Zlatko okl. jogász
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SZERKEZET ÉS STATISZTIKA
PANASZOK
Beérkezett
Közvállal
atok

Közigazg
atási
szervek
vagy
felügyele
ti
szolgálat
ok

Illetékes
szervekn
ek
továbbíto
tt ügyek

Távfűtőművek KKV
Szabadkai Gázművek
Vízművek és Csatornázási KKV
Építési Igazgatóság
Szociális Központ
Parking KKV
Temetkezési KKV
Palics Ludas KV
Palicsi Park KV
Kéményseprő KKV
Nem illetékesek
Társad. tevék. szolgálata
Felügyeleti Titkárság
Általános és Közös Ügyek
Szolgálata
Vagyonjogi Titkárság
Adóügyi Szolgálat
Építésügyi Titkárság
Városi Tanács (mint II.. fokú
bizottság)
Helyi gazdaságfejlesztési szolgálat
Könyvtár
Gerontológiai Központ
Kommunális rendőrség
KFI Ingatlankataszter
Polgári jogvédő
Tartományi ombudsman
Menekültügyi hivatal
Egyenjogúság-védelmi biztos
Közhasznú információk védelmével
foglalkozó és adatvédelmi biztos

ÖSSZESEN
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FOLYAMODVÁNYOK
Megoldási mód
Képviselet
Tanács

Beérkezett

Egészségügy
Polgárok
személyes
(ÁLLAMPOLGÁRSÁG)

Folyamatban

15

10

5

/

243

19

224

/

208
82
1
171
115
2
3
4
51
53
9
72
115
3
12

187
57
/
152
80
2
3
4
46
52
6
71
109
2
9

21
25
1
19
35
/
/
/
5
1
3
1
6
1
3

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

17

10

7

/

4

2

2

/

9

7

2

/

5
1
29

4
1
25

1
/
4

/
/
/

3

2

1

/

1
1
4
2
1
2
2
14
24
2
1

1
1
4
2
1
2
2
10
17
1
1

/
/
/
/
/
/
/
4
7
1
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1

1

/

/

Közérdekről szóló adatok
Egyéb
Nem illetékes
Ingyenes jogsegély

1
72
11
1
85
58
72

1
56
11
1
75
55
/

/
16
/
/
10
3
72

/
/
/
/
/
/
/

ÖSSZESEN

1582

1103

479

/

állapota

Polgári jog (obligáció)
Szociális ellátás

Gyermekjogok
Munkaügyi kérdések
Nyugdíjjal kapcsolatos kérdések

Oktatás
Munkanélküliség
Közigazgatás
Vagyonjog
Örökösödés
Lakásügy
Családi viszony
Bírósági
Közszolg - Kommunális rendőrség
álatok és - Felügyeleti Titkárság
közvállal - Építésügyi Felügyelőség
(építészet és legalizáció)
atok
- Társadalmi Tevékenységek
Titkársága,
- Szabadka Város Építési
Igazgatósága Közvállalat,
- Elektrovojvodina
- Temetkezési Vállalat
- Távfűtőművek
- Köztisztasági és Parkosító
KKV
- Parking KKV
- Gerontológiai Központ
- Posta
- Naša Radost
- Telekom,
- Piacok KKV
- Piacfelügyelőség
- Vízművek
- Kéményseprő KKV
- Suboticatrans
- Szabadkai Gázművek

Köztársasági
továbbítva

ombudsmannak

Elküldve az adatvédelmi biztosnak
Adó

RTS Közszolgálata

Godišnji izveštaj 2014
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A SEGÉLYKÉRÉS SZÁMBELI KIMUTATÁSA A HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN
Helyi közösségek
Királyhalma HK
Bajmok HK
Békova HK
Csantavér HK
Tavankút HK
Györgyén HK
Hajdújárás HK
Kelebia HK
Mérges HK
Kisbosznia HK
Mišićevo HK
Újzsednik HK
Nagyfény HK
Palics HK
Ludas HK
Dusanovó HK
Visnyevác HK
ÖSSZESEN

Folyamodvá
nyok száma
48
25
7
13
30
1
81
7
5
5
7
6
15
22
30
1
4
307

ÜGYEK SZÁMA - ÖSSZEFOGLALÓ

Panaszok
Beadványok
Ügyek a helyi közösségekben
ÖSSZESEN

Godišnji izveštaj 2014

135
1582
307
2024
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