Iratszám: 031-29/22
Dátum: 2022.03.07.

BESZÁMOLÓ
A 2021. ÉVRE

Szabadka Város Helyi Ombudsmanja
BEVEZETŐ
A Szabadka város helyi ombudsmanjáról szóló rendelet 40. szakaszának 1. bekezdése (Szabadka Város
Hivatalos Lapjának 7/14 és 35/19 száma) értelmében Szabadka város helyi ombudsmanja évente
egyszer, de legkésőbb március 31-éig beszámolót terjeszt a képviselő-testület elé, amelyben értékeli az
önkormányzati szervek és közszolgálatok munkáját az emberi jogok és szabadságok védelme
szempontjából, közli az észlelt mulasztásokat és intézkedéseket és lépéseket javasol azok orvoslására.
A helyi ombudsman független és önálló a munkájában, melyért csak Szabadka Város Képviselőtestületének tartozik felelősséggel, és 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 helyi ombudsman 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
helyi ombudsman gondoskodik továbbá az emberi és kisebbségi jogok és szabadságok betartásáról.
Tartalmilag ez a beszámoló tartalmazza a panaszok számára és összetételére vonatkozó adatokat,
valamint azon polgárok folyamodványait, kiknek nem a felügyelt szervek munkájával kapcsolatban volt
panaszuk, de jogi segítséget kaptak, továbbá a közigazgatási szervek működésének általános értékelését
az előírások betartása és az észlelt mulasztások tekintetében, és ajánlásokat ad azok kiküszöbölésére,
ismerteti a helyi közösségekben végzett munkánkat, és a médiákkal folytatott együttműködésünket.
Emellett folytattuk a gyakorlatot, hogy bemutatjuk az egyes ügyeket is, amelyekkel foglalkoztunk. A
statisztikai adatok mellett a beszámoló rövid leírásokat is tartalmaz az elmúlt évben vezetett
legjelentősebb ügyekről, végső állásfoglalásokkal.
Tóth Szalai Erika helyi ombudsman az illetékes intézményekkel és a kisebbségek képviselőivel
folytatott munkával van megbízva. A korábbi évekhez hasonlóan a fogyatékkal élők és az idős
személyek most is kiemelt figyelmet kaptak.
Meg kell jegyezni, hogy a Szabadka Város Helyi Ombudsmanjáról szóló határozat alapján lefolytatott
eljárásokon túl továbbra is folytattuk azt a gyakorlatot, hogy a Helyi Ombudsmani Hivatal a beszámolási
időszakban jogi támogatást is nyújtott azoknak a polgároknak, akik tanácsot és magyarázatot kértek
különféle jogi problémák és kételyek letisztázására.
Tekintettel, hogy a helyi ombudsman nem jogosult a felek képviseletére, és nem készíthet helyettük
beadványokat, ezekben az esetekben is adtunk magyarázatot és az ügyfeleket felvilágosítottuk a
megfelelő eljárást illetően, vagy az illetékes szervhez utaltuk.
A 2021. évben a Helyi Ombudsmani Hivatal a járványhelyzetnek megfelelően több online
szemináriumon, előadáson és konferencián is aktív részt vállalat, melyek közül a legjelentősebbek:
- az „Aktuális kérdések a szerbiai ombudsmanok gyakorlatában“ címmel Versecen megtartott
konferencia
- „Az élethez való jog“ nemzetközi szakmai tudományos konferencia Újvidéken
- Kerekasztal beszélgetés Szabadkán „A gyermekházasságok megelőzése és megszüntetése
Szerbiában“ címmel
- tribün a Szabadka területén folyó szociális ellátásról az Autizam Subotica egyesület
szervezésében
- Az „INCIRCLE - a sokszínűség érték” projekthez kapcsolódó konferencia a Magyarkanizsa
Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ és a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület
szervezésében
A jelentésben minden kifejezés egyaránt vonatkozik a férfi és női nemre.
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AZ OMBUDSMAN INTÉZMÉNYÉRŐL
A polgári jogvédő intézménye Svédországban jött létre még 1809-ben, a végrehajtó hatalom ellenőrzése
céljából, az „ombudsman“ kifejezés pedig azt a személyt jelöli, aki „meghallja a népet“. Ennek az
országgyűlési biztosnak az volt a feladata, hogy a királlyal és a kormánnyal betartassa a törvényeket.
Hatáskörei az intézmény napjainkig jelentősen nem változtak. A 20. század hatvanas éveitől felerősödött
az intézmény szerepe, mint „sui generis“ testület.
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. Ennek megfogalmazásához az akkori „helyi” ombudsmanok is
hozzájárultak.
A polgári jogvédelem intézményét Szerbia 2005-ben vezette be jogrendjébe a polgári jogvédőről szóló
törvény meghozatalával, 2006-ban pedig az ország alkotmánya megerősítette.
Az intézmény alapvető célja a szabálytalanságok és törvénytelenségek megakadályozása, illetve az ún.
rossz hivatali bánásmód orvoslása, és közvetlenül az emberi jogok érvényesítésének és védelmének
eszméjéhez kapcsolódik, minek következtében az ombudsmant ma is a polgárok jogainak
védelmezőjeként definiálják. Az emberi jogok védelmezése iránti igény, illetve az államigazgatás új, a
korszerű államkoncepciónak megfelelő, emberközpontú „külső” ellenőrzési és felügyeleti formák iránti
igény új mechanizmusokat követelt meg az emberi jogok védelmezésére, és az idők során kiderült, hogy
erre a legmegfelelőbb az ombudsman intézménye.
A helyi ombudsman intézményének hatékonysága mindenekelőtt abból a lehetőségből ered, hogy a
képviselő-testület elé terjesztett beszámolója alapján felhívja a nyilvánosság figyelmét és rámutasson a
képviselő-testületnek a polgárok panaszaira. Ezért a helyi ombudsman éves beszámolója a legfontosabb
dokumentum, amellyel munkáját ismerteti a nyilvánosság előtt. 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.
Az ombudsman által megfogalmazott kritika a polgárok érdekeit szolgálja, de egyben a felügyelt
jogalanyokét is, mert az adminisztráció hatékonyabb működését és az eljárás minőségének növelését
célozza.
A tény, hogy a polgárok napi szinten elérhetik a helyi ombudsmant akár telefonon akár személyesen,
valamint, hogy az elérhetőség nem teljes mértékben bürokratizált, lehetővé teszi a sikeres és hatékony
jogi fellépést.
A polgárok jogaik és szabadságaik jelentős részét az önkormányzati szervek, a közintézmények, és az
önkormányzati alapítású, közfeladatokat ellátó vállaltok és más szervezetek révén érvényesítik. Ebből a
tényből fakad a helyi ombudsman intézménye létrehozásának alapvető oka, amit számod ország
felismert, köztük Szerbia is.
A JOGI KERET ÉS AZ EGYES PANASZOK (MEGKERESÉSEK) ÜGYÉBEN FOLYTATOTT
ELJÁRÁS
A Helyi Ombudsmani Hivatal Szabadka város helyi ombudsmanjáról szóló rendelet (Szabadka Város
Hivatalos Lapjának 7/14 és 35/19 száma), a helyi önkormányzatról szóló törvény 97. szakaszának 1.
bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 és 111/21-más tv.) és Szabadka
város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 7. pontja és 109. szakasza (Szabadka Város Hivatalos
Lapjának 27/19 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján működik. Szabadka Város Helyi
Ombudsmani Hivatala 2006.06.16-án kezdte meg működését.
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Hatásköri feladatainak ellátása során a helyi ombudsman az alkotmány, a becikkelyezett nemzetközi
szerződések, az általánosan elfogadott nemzetközi jog szabályai, törvények, a szabadkai önkormányzat
jogszabályai, az igazságosság, az egyenlőség és az erkölcsi elvek szerint jár el.
A helyi ombudsmanhoz 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 Szabadka
város helyi ombudsmanjáról szóló rendelet értelmében az ombudsmanhoz a polgárok nevében harmadik
személy, örökösök, törvényes képviselők vagy meghatalmazottak, civil szervezetek, egyesületek vagy
szervezetek is fordulhatnak.
A köztársasági vagy tartományi szervek munkájával kapcsolatos panaszokat Szabadka Város Helyi
Ombudsmanja a köztársasági vagy tartományi ombudsmanhoz továbbítja.
A folyamodványok benyújtásának határideje a jogsértés, szabálytalanság elkövetését vagy a vitatott
ügyről készült végleges okirat meghozatalának napját követő egy év. Folyamodványt az okirat
véglegessége előtt is benyújtható, ha a végleges közigazgatási okirat megvárása az érintett személy
számára helyrehozhatatlan kárt okozna, vagy emberi jogait veszélyeztetné.
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 helyi ombudsman köteles titokban tartani a személyes adatait. Annak érdekében, hogy a polgárok
számára megkönnyítse a folyamodványok benyújtását, a helyi ombudsman munkája során egyszerű
űrlapot használ, mely tartalmazza az eljárás elindításához és lefolytatásához fontos kérdéseket.
A helyi ombudsman 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 helyi ombudsman a szabályok szerint nem fog ezekkel a szervekkel
párhuzamosan eljárást folytatni.
Ha a folyamodvány minden feltételnek eleget tesz, a helyi ombudsman megindítja az eljárást, és erről
tájékoztatja a folyamodvány benyújtóját és az érintett közigazgatási szervet. A Szabadka Város Helyi
Ombudsman szóló rendelet határozza meg, hogy mely esetekben utasítja el az ombudsman a
folyamodványt: ha nem tartalmazza a benyújtó személyes adatait (névtelen kérelem), ha nem
tartalmazza a többi szükségesként előírt adatot, a benyújtó pedig nem pótolja azokat a meghagyott
határidőben, ha köztársasági vagy tartományi szerv munkájára vonatkozik, ha a képviselő-testület vagy
a polgármester munkájára vonatkozik, ha a határidő lejárta után nyújtják be, ha új állításokat és tényeket
nem tartalmazó ismételt panasztételről van szó, ha a panasz benyújtója nem merítette ki a folyamodvány
tárgyát képező okirat elleni jogorvoslatokat – ez alól kivételt képez, ha megállapítást nyer, hogy objektív
okok miatt történt késedelem a szabályos jogorvoslat benyújtásában, illetve, ha a jogorvoslat szerinti
eljárás befejeződésének megvárása nagy és helyrehozhatatlan kárt okozhat a folyamodó számára.
Ha a helyi ombudsman megállapítja, hogy a polgári jogok nem sérültek vagy a közigazgatás, illetve a
közhivatal részéről nem történt szabálytalanság, erről értesíteni fogja a folyamodványt benyújtó
személyt és azt a közigazgatási szervet, melynek a munkájára a folyamodvány vonatkozott.
Amennyiben a vizsgálat során megállapítást nyer az emberi jogok megsértése, vagy más szabálytalanság
a közigazgatási szerv munkájában, erről a megfelelő véleményt, javaslatot és ajánlást megfogalmazva
értesíti a folyamodványt benyújtó személyt és azt a közszolgálatot, melynek munkájára a folyamodvány
vonatkozott. A közigazgatási szerv köteles 15 napon belül értesíteni a helyi ombudsmant arról, hogy
milyen intézkedéseket foganatosított a véleményezést, javaslatot vagy ajánlást illetően.
Amennyiben a közigazgatási szerv nem tájékoztatja az ombudsmant a jogsértés elhárítására
foganatosított intézkedésekről vagy az ombudsman nem megfelelőként értékeli azokat, a helyi
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ombudsman erről értesíti az érintett szervet ellenőrző szerveket, a képviselő-testületet, a városi tanácsot
és a polgármestert, és ha ezután sem az ajánlás szerint jár el, a helyi ombudsman erről a tájékoztatási
eszközök útján a közvéleményt is értesítheti.

A 2021. ÉVBEN INTÉZETT ÜGYEK ÖSSZESÍTETT SZÁMA
Szabadka Város Helyi Ombudsmani Hivatala 2006.06.16-án kezdte meg működését, és 2021.12.31-éig
összesen 24755 ügyfél kereste fel. A 2021. évben a megkeresések száma 1598 volt. A polgárok a jog
különböző területein kértek jogsegélyt. A megkereséseket két csoportba oszthatjuk: az egyik csoportot
a polgári panaszai képezik, a másik csoportba pedig az emberi jogok védelmével kapcsolatos
felterjesztések tartoznak, a Szabadka város helyi ombudsmanjáról szóló rendelettel összhangban.

A KÖZVÁLLALATOK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK MUNKÁJÁRA VONATKOZÓ
PANASZOK – 411 PANASZ
A polgárok a 2021. év folyamán 411 panaszt nyújtottak be az önkormányzati szervek és közszolgálatok
munkájára. Valamennyi közszolgálat és közvállalat, a Szabadka város helyi ombudsmanjáról szóló
rendeletnek megfelelően, 15 napon belül válaszolt a panaszokra.
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A Szabadka város által alapított közvállalatok és közintézmények ellen a polgárok a 2021. év folyamán
összesen 231 panaszt emeltek, ezekből 85 a közvállalatokra, 146 pedig az intézményekre vonatkozott,
az alábbiak szerint:
- a Szabadkai távfűtőművek ellen – 7,
- a Vízművek és Csatornázási KKV ellen - 56,
- a Szabadkai Gázművek KKV ellen – 1,
- a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat ellen - 5,
- a Köztisztasági és Parkosítási KKV ellen - 2,
- a Kéményseprő KKV ellen – 6,
- a Suboticatrans KV ellen - 4,
- a Parking KKV ellen – 1,
- a Temetkezési KKV ellen – 3,
- a Szociális Központ ellen – 139,
- a Naša radost IEI ellen - 7
A közvállalatok munkájával kapcsolatos lakossági panaszok leggyakrabban a kiállított számlákkal, a
hibásan elszámolt befizetésekkel, a követelések elévülésével, az elévülési kifogások benyújtásával, vagy
a polgárok azon jogaival kapcsolatosak, amikor nem ismerik el a számlára tett panaszukat, továbbá
kifogásolták a szolgáltatások minőségét, de voltak panaszok a fizetés alóli felmentés lehetőségével, a
kamatleírással vagy részletfizetéssel, az ügyek törvényes határidőn belüli megoldásának
elmulasztásával, a rendszerből való törlés lehetőségével, az eladott ingatlanok utáni elmaradt
szolgáltatási díjakkal, a közvállalat által okozott károk megtérítésével, a csatlakoztatáshoz szükséges
tulajdonostársi hozzájárulások beszerzésével, a fogyasztás leolvasásával és a csatlakozások
szétválasztásával és a mérőműszerek áthelyezésével kapcsolatban.
Szociális központ: 139 panasz
Szabadka Város Szociális Központja (a továbbiakban: SZK) szervezett közérdekű tevékenységgel,
nevezetesen szociális védelemmel, szociális munkával és családvédelemmel foglalkozó intézmény,
amelynek célja a rászorulóknak nyújtott segítség, valamint a társadalmi kirekesztés kialakulásának
megelőzése. A Központ tevékenységét egyebek mellett a szociális védelemről szóló törvény, a
családjogi törvény, a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény, valamint a Szabadka
város szociális védelemmel kapcsolatos jogköreinek gyakorlásáról szóló rendelet szabályozza. területén
az illetékességi körön belüli jogok gyakorlásáról szóló határozat szabályozza.
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Az intézmény évente mintegy 13.000 jogosultat lát el, és az ellátottak nagy száma miatt sok az
elégedetlen ügyfél is, akik a helyi ombudsmantól kérnek segítséget jogaik védelméhez.
A 2021. év folyamán a szociális ellátás terén a legtöbb panasz az intézmény lassú ügyintézésére
vonatkozott. A körülmények sajátságosak voltak, a járványhelyzet nehezítette az ügyfelekkel folytatott
munkát, ezért egyes esetekben megtörtént, hogy az ügy rendezése elhúzódott.
A 2021. évben összesen 139 panasz érkezett az SZK hatáskörébe tartozó ügyekben, amiből 13 esetben
eljárást kellett lefolytatni, 126 esetben pedig jogsegélyt kellett nyújtani. A felek az elhúzódó ügyintézés
miatt tettek panaszt, vagyis mert a hatósági szerv a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül sem
hozott arról döntést.
Az elhúzódó ügyintézés miatt tett panaszok esetében, miután felszólítottuk, hogy nyilatkozzon a
panaszokat illetően, az SZK viszonylag rövid időn belül döntött. De volt olyan eset is, hogy az ügyfél
az elhúzódó ügyintézés miatt tett panaszt, az SZK pedig ezzel egyidőben már meghozta a határozatot,
csak az ügyfél azt még nem kapta kézhez.
G. Č. Ügyfél 2021.05.24-én azért tett panaszt az ombudsmannál az SZK munkájára, mert a pénzsegély
iránti kérelmet 2021.03.17-én nyújtotta be, de a panasztétel napjáig arra nem kapott semmilyen választ.
A helyi ombudsman 2021.05.24-én felszólította az SZK-t, hogy nyilatkozzon a panaszt illetően. Az SZK
2021.06.07-én hozott határozatot az egyszeri pénzsegélyre való jogosultságról, vagyis a törvénnyel
megszabott határidőn belül, miután felszólítottuk, hogy nyilatkozzon az elhúzódó ügyintézés okáról.
C. V. 2020.09.15-én kérelmezte a szociális segélyt. Mivel kérelmére nem kapott választ, 2021.02.17-én
panaszt nyújtott be a helyi ombudsmanhoz. Az intézmény 2021.02.19-én kapta kézhez a helyi
ombudsman felszólítását, hogy nyilatkozzon a panaszt illetően, és 2021.02.22-én határozatot hozott,
amellyel elismerte a szociális segélyre való jogosultságot.
Lj.K. szociális segélyben részesült, viszont arra T.K. jogosult, aki 2021. január 26-án panaszt tett azzal,
hogy ezt megelőzően négy-öt hónappal kérelmet nyújtott be az SZK-hoz a szociális segélyre jogosult
megváltoztatására, erre azonban a panasz benyújtásáig nem kapott választ. A hivatal még aznap
nyilatkozatot kért az SZK-tól, miután az SZK 2021. február 10-én határozatot hozott, amellyel
megváltoztatta, hogy ki a szociális segély jogosultja.
Voltak esetek, amikor az ügyfél az elhúzódó ügyintézés miatt tett panaszt, a szociális központ pedig
addigra már meghozta a határozatot, csak az ügyfél azt nem kapta még kézhez. Ezekben az esetekben
az SZK rövid időn belül értesítette hivatalunkat arról, hogy a konkrét esetben milyen lépéseket tett.
B.Đ.G. elhúzódó ügyintézés miatt tett panaszt a szociális központ ellen, mert 2021.07.07-én kérelmet
nyújtott be egyszeri pénzsegély iránt, de az ügy 2021.09.08-áig nem oldódott meg. A helyi ombudsman
2021.09.08-án felszólította az SZK-t, hogy nyilatkozzon a késedelem okáról, amire a szociális központ
2021.09.14-én válaszolt és közölte, hogy az egyszeri pénzsegélyre vonatkozó említett kérelem ügyében
2021.08.25-én hozott határozatot.
A felek számos esetben fordultak hivatalunkhoz egyszeri anyagi támogatás igénylése ügyében, és
kérték, hogy jogi segítséget nyújtsunk a támogatás iránti kérelem kitöltéséhez.
Előfordult az is, hogy a szociális segélyhez való jog azért szűnt meg, mert a munkanélküli nem
jelentkezett a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál a meghatározott időpontban, és ezért törölték a
munkanélküliek nyilvántartásából, ami viszont feltétele annak, hogy szociális segélyt kapjon. Amikor a
helyi ombudsman közölte velük, hogy a szociális védelemről szóló törvény ezt a feltételt írja elő,
elfogadták, hogy emiatt elveszítették a szociális segélyhez való jogukat.
2021 folyamán több ügyfél is a helyi ombudsmanhoz fordult tanácsot kérve, hogy kihez forduljanak a
problémáik megoldása érdekében. A velük folytatott beszélgetés során megállapítottuk, hogy
problémáik megoldásában a szociális központ az illetékes, ezért az érdekelt feleket az SZK-hoz
irányítottuk.
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A szociális központ, mint szociális ellátást nyújtó intézmény az élet rendkívül érzékeny területén nyújt
szolgáltatásokat nagy számú ügyfélnek, ezért természetese, hogy mindig vannak olyan ügyfelek, akik
elégedetlenek a szociális központ által hozott döntéssel. Így ügyfeleink egy része nem is a szociális
központ munkájára tett panaszt, hanem olyan területtel kapcsolatban, amelyben a szociális központ az
illetékes. Ezeknek hivatalunk jogi segélyt nyújtott.
A panaszok nagy számától függetlenül a szociális központ szakembereivel 2021-ben is jó volt az
együttműködés. Amikor a helyi ombudsman megkereste a központot, akár telefonon is, mindig
segítőkészek voltak. Az SZK a helyi ombudsman írásbeli megkeresése esetén mindig a kitűzött
határidőn belül járt el, és mindig tájékoztatott bennünket az adott ügyben tett intézkedéseikről.
Vízművek és Csatornázási KKV: 56 panasz
A beszámolási időszakban az összes megkeresés közül 49 esetben a hozzánk forduló lakosoknak jogi
segítséget nyújtottunk, oly módon, hogy segítettünk nekik a kapott leveleket értelmezni és
elmagyaráztunk, milyen módon tudják érvényesíteni jogaikat, másrészről pedig 7 esetben a lakossági
panaszok alapján eljárást indítottunk a közvállalat működésének kivizsgálására.
Legtöbb ügyfél az említett vállalat működésével kapcsolatos kérdéssel fordult hivatalunkhoz, a
közműszámlák összegének csökkentését illetően azokban az esetekben, amikor a belső szerelvények
meghibásodása miatt elmaradt a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási szolgáltatás. Emellett a
lakosok olyan kérdésekkel fordultak hozzánk, amelyek a vízórák különválasztásának módjára, a vízórák
leolvasására, illetve azok hibás leolvasására, az adósság részletekben történő törlesztésére, és a hibásan
kiszámlázott összegekre vonatkoztak.
Azoknak az ügyfeleknek, akik a közműszámlák magassága miatt fordultak hozzánk azt javasoltuk, hogy
az előírt határidőn belül reklamáljanak, és amennyiben elégedetlenek a kapott válasszal, illetve, ha arra
nem kapnak választ, akkor forduljanak ismételten hivatalunkhoz.
Továbbá azoknak az ügyfeleknek, akik a szóban forgó közvállalat közműszámlái fizetésének
elmulasztása miatt kerültek abba a helyzetbe, hogy a számláik összege nagyon magas, és más
felszólításokat kaptak, azt tanácsoltuk, hogy forduljanak a vízművekhez, és kérjék az adósság
részletekben történő törlesztését, hogy könnyebben tudják visszafizetni tartozásukat.
A tárgyidőszakban gondok voltak a közvállalat számláival a le nem olvasott vízórák miatt. Ugyanis, ha
nem olvassák le a vízóraállást, a számlát az előző évi átlag fogyasztás alapján állítják ki, és azok vagy
magasabbak volta, vagy a polgárok úgy véltkék, hogy az nem felel meg a valós fogyasztásnak. A
probléma a vízóraleolvasással kapcsolatos közbeszerzés során merült fel, mert az előző szerződés lejárt,
de ez a gond az új ajánlattevővel kötött szerződéssel hamarosan megoldódott.
Bizonyos számú ügyfél a vízvezeték-hálózatra való csatlakozással kapcsolatos gondok miatt kereste fel
hivatalunkat, és a konkrét eseteknek megfelelően az illetékes hatósághoz utaltuk őket.
A továbbiakban ismeretünk egy példát az ajánlással kiegészített véleményünkre, amit a Vízművek és
csatornázási KKV-hez továbbítottunk.
A Szabadka város helyi ombudsmanjáról szóló rendelet 37. szakaszának 1. bekezdése és 38.
szakaszának 2. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 7/14 és 35/19 száma) alapján és T.K.M.
által fia, M.M. Szabadka, V. hadosztály utcai lakos nevében benyújtott panasza ügyében meghozott
VÉLEMÉNY
Szabadka Város Helyi Ombudsmani Hivatala úgy véli, hogy a szabadkai Vízművek és
Csatornázási KKV (a továbbiakban: KKV) megsértette a panasztevő jogait, mert, mert
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szennyvízelvezetés és szennyvíztisztatás címén 524 m3-t számolt el a 2021.03.01-től 2021.03.31-ig
terjedő időszakra a … számú fogyasztónak, arra a közműszolgáltatásra, amit a KKV nem végzett el.
Az ennek megfelelően adott
AJÁNLÁS
Hogy a Vízművek és Csatornázási KKV semmisítse meg a 2021.03.01. és 2021.03.31. közötti
időszakra vonatkozó … számú számlának azon részét, amelyben 524 m3 szennyvíz elszállítása és
tisztítása utáni díjat számlázták. A közcsatornahálózatról szóló rendelet 31. szakaszát (Szabadka Város
Hivatalos Lapja 29/15, 38/15-hiteles értelmezés, 42/15, 5/18 és 28/19 szám) és a vízellátásról szóló
rendelet 47. szakaszát (Szabadka Város Hivatalos Lapja 24/14, 14/15 és 5/18 szám) alkalmazva, és a
legutóbbi összevethető elszámolás alapján a KKV állapítsa meg a kieresztett szennyvíz mennyiségét, és
a panasztevőnek ily módon szabja ki a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztatás utáni díjat.
A Vízművek és Csatornázási KKV ezen vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül
köteles értesíteni Szabadka Város Helyi Ombudsmani Hivatalát a megtett lépésekről.

Indokolás
2021.04.21-én T.K.M. a fia, M.M. Szabadka, V. utcai lakos nevében azzal a panasszal fordult
Szabadka Város Helyi Ombudsmani Hivatalához, hogy a Vízművek és Csatornázási KKV nem fogadta
el reklamációját, hogy a belső szerelvényeken történt csőrepedés miatt nagyobb mennyiségű víz folyt
el. Tehát ez a nagyobb mennyiségű víz, nevezetesen 524 m3 nem lett szennyvíz formájában elvezetve,
sem tisztítva, ezért kérte, hogy ilyen értelemben módosítsák a kiállított közműszámlát, figyelembe véve
az előadott körülményeket.
Szabadka Város Helyi Ombudsmani Hivatalához eljuttatták a Vízművek és Csatornázási KKVnek a panaszra adott 2021.05.10-én kelt 76/2-1-2020 számú válaszát, amelyben többek között leírták,
hogy a fogyasztók kifogásai és panaszai kezelésének módjáról szóló szabályzat 7. szakaszának 1.
bekezdés 2. pontja alapján (Vízművek és Csatornázási KKV Szabadka, 2016.12.13-án kelt 188/2-2016
szám alatt), ha a közműszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó belső szerelvényein keletkezik hiba olyan
helyen, ami nem látható vagy észrevehető, akkor bizonyítékot kell szolgáltatni a hiba meglétéről és
annak kiküszöböléséről. Bizonyítékként szolgál az arra jogosult személy – vízvezetékszerelő által
végzett javításra kiállított számla. Továbbá leírták, hogy a számlát, melyet a KKV-hez eljuttattak,
2021.03.25-én adta ki 07/2021 szám alatt az arra jogosult F.V., a elvégzett munkálatokról adott általános
leírással, amiből a panaszügyi bizottság nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy az ügyfél kérelme
mennyire indokolt, ezért azt elutasította. Emellett előadták, az ügyfél még két esetben tett panaszt,
amikor is fényképeket is mellékelt a munkálatokról és a csőtörté helyéről, illetve az arra jogosult
személy által kiállított számlát az elvégzett munkákról szóló, az elsőtől eltérő leírással, amit nem
tekinthettek hitelesnek, ezért a vállalat nem változtatta meg eredeti döntését.
A panaszügyi bizottság ebben az esetben szabálytalanul alkalmazta a jogszabályokat, vagyis
döntését nem a fogyasztók kifogásai és panaszai kezelésének módjáról szóló szabályzat 7. szakaszának
1. bekezdés 2. pontja alapján (Vízművek és Csatornázási KKV Szabadka, 2016.12.13-án kelt 188/22016 szám alatt) megfelelően hozta meg, mert a panasztevő fogyasztó az említett szabályzatnak
megfelelően mellékelte a reklamációhoz az elvégzett munkálatokról az arra jogosult vízvezetékszerelő
által kiadott számlát, az említett keltezéssel és az elvégzett munkák leírásával. Ugyanis a bizottság nem
illetékes arra, hogy megállapítsa egy számla hitelességét és törvényességét, mert arra az illetékes
köztársasági hatóság jogosult, illetve, hogy saját belátása szerint határozza meg, hogy milyen formában
és milyen terjedelemben kell leírást adni, mert ilyesmit a szabályzat nem is ír elő, hanem csak azt, hogy
tartalmaznia kell leírást, a benyújtott számla pedig azt vitathatatlanul tartalmazta.
Továbbá, a kötelmi viszonyokról szóló törvény 15. szakasza (a JSZSZK Hivatalos Lapja 29/78,
39/85,45/89-a JAB döntése, 57/89, a JSZK Hivatalos Lapja 31/93, az SZM Hivatalos Lapja 1/03Alkotmány és az SZK Hivatalos Közlönye 18/20 szám) előírja az egyenlő értékű díjazás elvét, amely
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szerint a kétoldalú megállapodások megkötésekor a felek a kölcsönös előnyök egyenlő értékű elvét
követik.
A fogyasztóvédelmi törvény 12. szakaszának 2. bekezdés 2. pontja (az SZK Hivatalos Közlönye
62/14, 6/16-más tv., 44/18-más tv.) előríja, hogy a kiadott számlának tartalmaznia kell az elvégzett
szolgáltatásra vonatkozó adatokat.
A közcsatorna-hálózatról szóló rendelet 31. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/15,
38/15, 42/15, 5/18 és 28/19 száma) szerint a szolgáltatást igénybe vevő köteles a jogosult szolgáltatónak
díjat fizetni a szennyvíz elvezetéséért és tisztításáért, amit az elszállított szennyvíz m3 után kell
elszámolni.
A vízellátásról szóló rendelet 47. szakaszának 1. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapja
24/14, 14/15 és 5/18 szám) szerint a vízfogyasztás a vízórával mért fogyasztás után számolható el,
kivételes esetekben pedig becslés alapján.
A fentiek szerint ebben az esetben a fogyasztó belső szerelvényein keresztül nagyobb
mennyiségű víz folyt el, és tény, hogy a közvállalat ezt a mennyiségű vizet szennyvízformájában nem
vezette el és nem tisztította meg, ezek szerint azt a szolgáltatást, amit nem végzett el, nem is fizettethet
meg.
Továbbá, a KKV a szükséges tényeket nem a helyszínen végzett vizsgálattal állapította meg,
ehelyett a bizottság szubjektív vélemény alapján hozott döntést arról, hogy a fogyasztó köteles fizetni.
A fentebb felsoroltak alapján a KKV-nek meg kell semmisítenie a számla vitatott részét, és az
előző összehasonlítható időszakban történt fogyasztást figyelembe véve le kell csökkentenie a számla
összegét a szennyvízelvezetésre és szennyvíztisztításra vonatkozó részében, és ily módon fizettetheti
meg a reálisan elvégzett szolgáltatást.
A Vízművek és Csatornázási KKV ezen vélemény átvételétől számított 15 napon belül
észrevételezheti Szabadka Város Helyi Ombudsmani Hivatalának véleményét és ajánlását.
Maja Toskić
Helyi ombudsman helyettes

A Vízművek és Csatornázási KKV tájékoztatta a helyi ombudsmant, hogy az említett véleményt és
ajánlást elfogadták, és a szennyvízelvezetés és -tisztítás címén fellátó követeléseiket eltörölték.
A JK utcai épület lakói azzal a problémával fordultak hivatalunkhoz, hogy három hónapig nem olvasták
le nekik a vízórát, majd a negyedik hónapban végzett leolvasás után a teljes vízfogyasztást az új áron
számláztak ki. Hivatalunk véleménye és ajánlása alapján az illetékes közvállalat a helyszínen
megvizsgálta a helyzetet, minek során megállapította, hogy a szóban forgó épület lakóinak állítása valós.
A közvállalat rövid időn belül korrigálta a számlát, és a feltüntetett 517 m3 helyett 130 m3-rel számolt
(az épület havi átlagos fogyasztása), míg a különbözetet a vízóra-leolvasó egyenlítette ki, a szerződéses
kötelezettségek nem teljesítése és az okozott károk miatt.
K.J. szabadkai lakos azzal a panasszal fordult hozzánk, hogy a Vízművek és Csatornázási KKV-től nem
kapott választ a reklamációjára, amit azért nyújtott be a nevezett közvállalathoz, hogy hangolja össze a
szolgáltatásokról kiállított számlákat, illetve állapítsa meg a vízórák tényleges állását. A Vízművek és
Csatornázási KKV a panaszra vonatkozó válaszában azt írta, hogy a vízóra állásának helyszíni
ellenőrzése megtörtént, és hogy ennek megfelelően a tartozás nyilvántartását is módosították a
megváltozott állapotnak megfelelőn, továbbá, hogy a leolvasással megbízott céget értesítették arról,
hogy a … számú fogyasztói helyen tévesen olvasták le a fogyasztást és ezt számon is kérték.
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A Ž.Z. utcában lévő épület tulajdonosa azzal a panasszal fordult hozzánk, hogy a Vízművek és
Csatornázási KKV-től nem kapott választ kártérítési kérelmére. Ugyanis kártérítést kért a nevezett
közvállalattól, mert a vízvezeték-hálózaton keletkezett csőtörés miatt a víz elárasztotta a pincéjét. Az
ombudsmani hivatal közbenjárására a kártérítési igényeket vizsgáló bizottság terepszemlét tartott és
megállapította, hogy a pincében jól láthatók a víznyomok, továbbá a szoba falain repedések vannak és
azok vizesednek. Ennek alapján a bizottság javasolta, hogy S.B. 50.000 dináros kártérítést kapjon.
2021.11.19-én U.I. palicsi lakos panaszt tett hivatalunknál a Vízművek és Csatornázási KKV-re, amiért
közel három hónap után sem kapott választ benyújtott kérelmére. Nevezett személy kérelmezte a
szennyvízelvezetés és -tisztítás címén befizetett összeg visszatérítését, és a fogyasztó törlését az e
szolgáltatást igénybe vevők közül, ugyanis a szóban forgó épület nincs csatlakoztatva a
csatornahálózatra. Az illetékes vállalat határozatot hozott arról, hogy a szóban forgó épületet törli a
szennyvízelvezetés és szennyvíztisztatást igénybe vevők nyilvántartásából, és a kért összeget
visszatéríti.

A folytatásban ismertetjük a Vízművek és Csatornázási KKV nyilatkozatát a panaszt illetően, annak
egészében.
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PREDMET: Odgovor na obave5tenje
'Dana 24.11.2021, godine primilism.o VaS dopis broj 072-3s7l2i-7, kod nas zaveden pod brojem
sa
poKrenuta prituZbu
pred nadleZnim Lokalnim ombudsmanom protiv .lKP
,,Vodovod i kanalizacija" Subotica
7616-2021, u kojem nas obavestavate da

je

palica,

U skladu sa dlanom 32. stav 2. odluke o lokalnom ombudsmanu (,,S1, list Grada
Subotice,,, broj

07114 i 35/19) u roku Vam dostavliamo:

lZJASru..t eru.le O pRtTUZBI

Dana 31 .08.2021.
na Palicu, obratila se na5em preduzecu sa
zahtevom za povrat sredstava u iznosu od 66.745,97 dinara uplaienih
na ime usluge odvodenja
prediScavanja, otpadnih voda.
r

U istom zahtevu ie zatraleno da se obra6unsko mesto br.
na adresr
na
Palicu (korisnik usluga .
, pok, majka
brise iz evidencije korisnika usruge
)
odvodenja ipreciScavanja otpadnih voda, jerobjekat nije prikllucen naJavnu
kanalizacionu mrezu,

ev
otpadnih
na mreZu javne kanaliz
Prema nasoj
-.- .
prediscavanja

dodeljen mu je potro5adki broj

resi
na Palicu je korisnik usluge odvodenja
..godine, kada je izdata sagllsnost za upotrebu priktju6ka
dibe
za potrebe korisnika
r

i

i

Dana 24.x0.2018, naSa nadleZna sluZba evidencije, obraduna i naplate je izvrSila prepis
broju I sa
prepis je izvrSen na
I na
osnovu uvida u Javni pristup bazi podataka katastra nepoKretnosti, u skladu
sa clanom jZ, stav 2.
Odluke o nadinu placanja komunalnih usluga ("S1. list grrdr Subotice,',
br,14l2OjB).
korisnika usluga na potro5adkom

gospoda

Nakon Sto je
podnela zahtev u avgustu 2021, nadleZna slulba odvodenja
otpadnih voda je terenskom proverom ustanovila da prikljudak na iavnu kanalizacionu mreZu br,
na terenu postoji, ali da isti ne pripada objektu na adresi
na Palicu nego objektu
na
na paliiu,

adresi

Na osnovu ovako utvrdenih cinjenica, preduzece je donelo odluku da objekat I
na
Paliiu bri5e iz evidencije korisnika usluga odvodenja i predi5davanja otpadnih voda i di se
'i izvr5i povrat sredstava u traZenoj visini, lstovremeno, kao korisnik usluga odvodenya
preciBcavanja otpadnih voda bice evidentiran vlasnik objekta na adresi
r na paliiu.

r

Za povrat sredstava potrebno je da

dostavi broj tekuceg raduna.

a" Subotica

nZ. tehn.
aZ

E>

/
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Szabadka Város Helyi Ombudsmanja
Szabadkai Távfűtőművek KKV: 7 panasz
A panaszok a közvállalat számláira, a szolgáltatás minőségére, vagy a szabadkai távfűtő művek
rendszeréből történő lekapcsolódás lehetőségére, illetve a lakásoknak a fűtési rendszerből való
leválasztására irányuló kérelmek elutasítására, a számla változó részének összegére és a vállalat
követelései utáni kamat leírására vonatkoztak. Ezekben az esetekben az ügyfelek tájékoztatást kértek,
vagy afelől érdeklődtek, hogyan érvényesíthetik jogaikat, és hogyan szabályozzák a városi döntések és
rendeletek ezt az őket érintő területet.
Naša radost IEI: 7 panasz
A legtöbb panasz a gyerekek más épületbe való áthelyezésére vonatkozott. Ezt a területet a
gyermekeknek az intézetbe való beiratkozásának, felvételének és kiiratkozásának feltételeiről szóló
szabályzat, a gyermekek óvodába történő beiratkozásával kapcsolatos prioritások meghatározásának
részletesebb feltételeiről szóló szabályzat, valamint az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai
Fejlesztések Minisztériumának véleménye szabályozza. Az egyes épületek kapacitásától függően az
intézmény minden egyes esetben figyelembe vette a szülők igényeit, az említett szabályzatok
rendelkezéseinek betartása mellett.
Kéményseprő KKV: 6 panasz
A panaszok részben a szolgáltatások minőségére, az adósságok részletekben történő fizetésének
lehetőségére, a kéményseprési szolgáltatásnak a kémény befalazása miatti lemondására, és a vállalat
számláira tett reklamációkra vonatkoztak.
Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közvállalat: 5 panasz
A panasztevők a fekvőrendőröknek és különböző közlekedési jeleknek a helyi utakon való kihelyezésére
vonatkoztak. Mivel egyetlen esetben sem állapítottunk meg jogsértést, az ügyfeleket tájékoztattuk arról,
hogyan tudják érvényesíteni jogaikat.
Suboticatrans KV 4 panasz
A panaszok arra a kérelemre vonatkoztak, hogy a közvállalat változtassa meg annak a járatnak az
útvonalát, amelyen a panasztevő utazik, de voltak kérdések a nyugdíjasok és a 65 évnél idősebbek havi
bérletre való jogosultságával kapcsolatban is. Valamennyi megkeresés esetében választ adtunk, illetve
tájékoztattuk az ügyfeleket a városi rendeletek egyes rendelkezéseiről, és hogy milyen módon tudják
érvényesíteni jogaikat.
Temetkezési KKV: 3 panasz
A panaszok részben a temetők rendjének fenntartásával, azaz a temető területére személygépkocsival
történő behajtással kapcsolatosak. A kérelmezőt arra utasítottuk, hogy e körülményeket illetően először
a közvállalathoz nyújtson be kifogást. Továbbá volt panasz arra vonatkozóan, hogy a közvállalat
elutasította, hogy az elhunytat a családi sírba temesse, de a KKV mindig helyesen alkalmazta a
temetkezésről és a temetőkről szóló rendeletet. Elmagyaráztuk a feleknek, hogyan és milyen módon
gyakorolhatják jogaikat, továbbá hogy milyen esetekben nem temethető az elhunyt családi sírboltba.
Köztisztasági és parkosítási KKV: 2 panasz
Az egyik panasz a követelés elavulására és az adósság részletekben történő fizetésére vonatkozott, a
másik pedig a fák metszésére. A közvállalat mindkét panaszt határidőn belül megoldotta.
Szabadkai Gázművek KKV: 1 panasz

Szabadka Város Helyi Ombudsmanja
Ez a panasz a gáz bevezetésére, vagyis magára a csatlakozás árára vonatkozott. Ugyanis 2000-ben a
lakos önkéntes helyi járulék útján fizette a gáz bevezetését. A befizetett helyi járulék miatt a vállalat a
gázhálózatra való csatlakozást a helyiek számára 500 euróra csökkentette. Mivel ez a szerződés csak
meghatározott ideig volt érvényben, azok a polgárok, akik ebben az időszakban éltek ezen jogukkal,
olcsóbban tudták beköttetni a gázt, viszont a szerződés lejárta után az árat már a rendes árlista szerint
határozták meg.
Parking KKV: 1 panasz
A panasz a kedvezményes mozgássérült parkolójegy kiváltására vonatkozott. Ezt a kérdést a
közparkolókról szóló rendelet szabályozza, amely előírja, milyen módon juthatnak hozzá a
kedvezményes parkolójegyhez a járművel rendelkező mozgássérültek vagy családtagjaik.
A közigazgatási hivatal

POSTUPAK PO PRITUŽBAMA GRADSKA UPRAVA
brojčani prikaz
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1

Sekretarijat za investicije i razvoj

1

Sekretarijat za opštu upravu

29
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19

Sekretarijat lokalne poreske administraticije
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18

Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove
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Sekretarijat za inspekcijsko-nadzorne poslove
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A lakosok a 2021. évben összesen 180 panaszt nyújtottak be a közigazgatási hivatal munkájára:
-

Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság - 33,
Vagyonjogi Titkárság – 22,
Társadalmi Tevékenységek Titkársága - 18,
Adóügyi Tikárság – 57,
Építésügyi Titkárság – 19,
Általános Közigazgatási Titkárság -29,
Beruházási Titkárság -1,
Pescsara HK – 1.

Adóügyi Tikárság: 57 panasz
Az ingatlanadó a polgárok által fizetett legfontosabb adó, ezért érdekeltek abban, hogy minél többet
megtudjanak róla. A megkeresések többsége – tartalmuk szerint – nem a hatósági szerv munkájával
kapcsolatos kifogást jelent, hanem az e téren felmerülő kérdés vagy kétely. A polgárok ugyanis
szeretnének minél többet megtudni ennek az adónak a jogi természetéről, a lehetséges
kedvezményekről, vagy ellenőrizni szeretnék, hogy az ingatlanuk megfelelően lett-e bejegyezve,
rögzítették-e az ingatlanokkal kapcsolatos változásokat, de gyakoriak az adózás tárgyával vagy a
társtulajdonosi arányokkal kapcsolatos kérdések is. Az ügyfelek érdeklődnek az átütemezés lehetőségei
és feltételei, valamint az adótartozás állapota iránt is. Gyakran ismételt kérdések a termőföld és az építési
telek utáni adó megállapításának módjával kapcsolatban, ezekben az esetekben részletesen
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elmagyarázzuk a polgároknak, hogyan és milyen módon kerül megállapításra az adó attól függően, hogy
milyen telekről van szó, és miért van különbség az ingatlanadó összege között.
Az egyik ügyfél arra panaszkodott, hogy a hagyatéki eljárás után a vagyonadót nem csak az új
tulajdonosokra, hanem a már elhunyt személyre is kivetették. A hivatalunk közbenjárására az elhunyt
nevére szóló adóvégzést megsemmisítették. Az elővárosi településeken észleltük, hogy a lakosok nem
jelentik be mindig időben az ingatlanjukon történt változásokat. Gyakran kérnek tőlünk segítséget
abban, hogy naprakésszé tegyék az adatokat. Megtörtént, hogy adásvételkor a vevő nem jelentette be az
ingatlant vagy vagyontárgyat az adóhivatalnál, így az adót továbbra is az eladó fizette, és amikor
észrevette, hogy a változás nem lett bejelentve, akkor a hivatalunkhoz fordult segítségért. Ezek után az
adóhivatal a többletként befizetett adót az eladó másik ingatlanjára könyvelte el, és az eladónak öt évre
visszamenőleg szabta ki az adót, ahogyan azt a törvény előírja.
Hangsúlyoznunk kell, hogy rendkívül jó az együttműködésünk az Adóügyi Titkársággal. Munkájukban
mindig naprakészek, mindig a polgárok rendelkezésére állnak, és ha hiba történik is, azt gyorsan
kiküszöbölik. Ezért csak dicsérni tudjuk a munkájukat
A vagyonadó végzésekben észlelt hibák nagyon gyakran a tévesen megadott adatok miatt keletkeznek.
Ezek a hibák gyorsan orvosolhatóak, ha az ügyfél arról bizonyítékot szolgáltat. A hiba elhárításához a
legmegfelelőbb irat kiválasztásához hivatalunk gyakran nyújt segítséget, hogy az ügyfelek minél
gyorsabban és hatékonyabban kijavíthassák a tévesen szereplő tányállást, ami a vagyonadó
kiszabásához szolgál alapul. A telekosztáskor gyakran nem jelentik be a változást, vagyis nem nyújtanak
be új adóbevallást, így olyan ingatlanok jönnek létre, amelyek után nem fizetnek adót. A polgárok
gyakran nem jelentik be ezeket a változásokat, és ez problémákhoz vezet. Bizonyos esetekben
közbenjártunk, amikor megállapítást nyert, hogy az adótartozás elévült, és ezekben az esetekben az
adóhivatal eltörölte az elévült tartozást.
Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság: 33 panasz
Az ügyfelek legtöbb esetben fák metszésével kapcsolatos problémákkal, illegális építkezésekkel, a
szomszéd udvarában felgyülemlett szeméttel, háziállatok és házi kedvencek tartásával, az épület
gondnokokkal, illetve a közterületi padok, asztalok elhelyezésével kapcsolatos különböző problémákkal
fordultak hozzánk. 26 esetben konkrét jogi helyzetre kértek tanácsot, vagyis a polgárok nem ismerték a
városi rendeleteket, és nem tudták, hogy az adott esetben hogyan kell eljárni. 7 esetben kérték, hogy a
titkárság nyilatkozzon valamilyen kérdésben. Hivatalunk minden esetben határidőn belül kapott választ,
és a titkárság részletes magyarázatot adott az ügyfélnek intézkedéseiről. Hat esetben állapítottunk meg
elhúzódó ügyintézést, de Hivatalunk közbelépését követően a titkárság azonnal kezelésbe vette az ügyet,
és tájékoztatták az ügyfelet az eredményről. A polgárok gyakran hosszúnak találják a 60 napos határidőt
a hatósági intézkedésre, de ezt írja elő a törvény, és a hatóságoknak ezen időszakon belül kell reagálniuk
az ügyfelek kérésére.
Általános Közigazgatási Titkárság: 29 panasz
Az ügyféltől megtagadták a külföldön született gyermek anyakönyvezését. Mivel az anyakönyvezést a
diplomáciai képviseleteken keresztül kell kérelmezni, a hatósági szerv szabályosan járt el. A többi
megkeresés a kétnyelvű anyakönyvi kivonatokra, a névváltoztatásokra és az ingyenes jogsegélyre való
jogosultságra vonatkozott.
Vagyonjogi Titkárság: 22 panasz
A panaszok többsége az ingatlanok kisajátítására vonatkozott. Ezekben az esetekben az ügyfeleket
részletesen tájékoztattuk jogaikról, lehetőségeikről és jogaik érvényesítésének módjáról. Volt kérdés
lakásszerzéssel, és a köztulajdon feletti társtulajdonnal kapcsolatban is.
Építésügyi Titkárság: 19 panasz
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Az esetek többségében a panaszok a legalizálási eljárásra vonatkoztak. Ugyanis a legalizálás egyes
mozzanatai igen összetettek, különösen a vagyonjogi részét illetően. Az ügyfelek nem biztosak abban,
hogy az eljárás mely része lassítja a legalizálást, és ezért a határozatokat kiadó hatósági szerv munkájára
tesznek panaszt. Viszont a konkrét ügyekbe történt betekintéssel megállapítottuk, hogy a problémák és
a lassú ügyintézés nem az Építésügyi Titkárság hibája, hanem azt a rendezetlen vagyonjogi viszonyok
okozzák.
Egy esetben, amikor az ügyfél az elhúzódó ügyintézésre panaszkodott, az ügy közvetlenül a megkeresés
után meg lett oldva.

Társadalmi Tevékenységek Titkársága: 18 panasz
A megkeresések a gyermekpótlékra való jog érvényesítésére, a szülési szabadságra való jogosultságra,
a családok anyagi támogatására és a közműtámogatásra való jogosultság megszerzésére vonatkoztak.
Mindezekben az esetekben tájékoztattuk az ügyfeleket jogaikról, és hogy milyen módon tudják azokat
érvényesíteni. A titkárság munkájában nem észleltünk szabálytalanságot.
Beruházási Titkárság: 1 panasz
A panasz arra vonatkozott, hogy az épülő színházépület nem lesz akadálymentesítve. Hivatalunk a
titkársághoz fordult tájékoztatásért, és részletes magyarázatot kapott, vagyis elmondták, hogy az
akadálymentesítő rámpa építési terve már elkészült. Az egyesületet tájékoztattuk, mely helyeken
épülnek majd rámpák a Népszínház épületében.
Pescsara HK: 1 panasz
A helyi közösség lakói petíciót írtak, amelyben egy utca aszfaltozását kérték. A helyi közösség
továbbította a kérelmet az arra illetékes hatóságnak, viszont ebben az évben az adott utca aszfaltozása
nincs tervben. A helyi közösség helyesen járt el, amikor bejelentette az igényt.
A Szerb Köztársaság polgári jogvédője
A 2021. évben a Szerb Köztársaság polgári jogvédőjéhez összesen 2 panaszt továbbítottunk. Az egyik a
Szerbiai Villanygazdaság szabadkai munkaegységére, a másik pedig a Pénzügyminisztérium munkájára
vonatkozott.

Közvetítés a panasznak az illetékes hatósághoz történő megküldése előtt
A Köztársasági Földmérő Hivatal Szabadkai Ingatlannyilvántartó Szolgálata - 8 ügy
Az elmúlt évben nyolc ügyfél fordult hivatalunkhoz panasszal a szabadkai ingatlannyilvántartó szolgálat
munkájával kapcsolatban, elhúzódó ügyintézés miatt (4 hónaptól két és fél évig). Mivel a köztársasági
szervek munkáját a Szerb Köztársaság polgári jogvédője ellenőrzi, hivatalunk nem jogosult eljárni
ezekben az ügyekben. Azonban mielőtt a panaszokat továbbítottuk volna, felkerestük az illetékes
ingatlannyilvántartót, hogy leellenőrizzük, helytállóak-e a panaszban szereplő állítások, azaz
megsértették-e a törvényes elbírálási határidőt. Hivatalunk közbenjárását követően a szóban forgó
bejegyzés azonnal megtörtént, így a panaszokat nem kellett továbbítani. Ily módon a szolgálat rövid
időn belül k9küszöbölte a hiányosságokat, elvégezte a telekkönyvezést, így a polgárok érvényesíthették
jogaikat.
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LAKOSSÁGI FOLYAMODVÁNYOK a 2021. évben – 1174 ügy
(a hivatal fennállása óta 24041)

A Szabadka Város Helyi Ombudsmanjáról szóló rendelet lehetőséget biztosít a helyi ombudsman
számára, hogy közvetlen együttműködést alakítson ki a köztársasági hatóságokkal, és közvetítő szerepet
töltsön be a Szerb Köztársaság regionális államigazgatási és közhatalmi jogkörrel rendelkező szervei,
valamint az önkormányzat polgárai között. A helyi ombudsman intézményének jogi természete széles
körű fellépésre ad lehetőséget. A cselekvés jogi keretei jelentősen befolyásolják a konkrét tevékenységek
és célok megvalósításának lehetőségét, amelyeket ettől az intézménytől elvárnak egy olyan
többnemzetiségű közösségben, mint Szabadka.
A helyi ombudsmanhoz az ügyfelek a jog minden területéről intéznek kérdéseket. E megkeresések révén
akár szóban, akár írásban a Hivatal eleget tehet az emberi jogok gyakorlására és tiszteletben tartására
vonatkozó kötelezettségének Szabadka város területén. Ilyen munkamódszerrel tehát minden, az emberi
jogok tiszteletben tartásával vagy figyelmen kívül hagyásával kapcsolatos értékelés, vélemény mögött
egy-egy polgári megkeresés áll, felterjesztés formájában, és mint az előző évben, a lakossági
folyamodványok egy része a járvány miatt jellegzetes volt.
Rövid leírást adunk azon polgárok folyamodványairól, akik segítségért fordultak hivatalunkhoz, a vélt
vagy ténylegesen megsértett jogok fajtája szerint, illetve voltak, akiknek közvetítés vagy tanács
formájában volt szükségük segítségre. Ezekből válogattuk ki a legérdekesebb eseteket.
Általánosságban a nyugdíjjogosultság megszerzése, illetve a korkedvezményes nyugdíj gyakori
kérdések melyekkel a polgárok megkeresnek bennünket. Ezekben az esetekben egy nyomtatott
táblázatot tudunk adni, amely tájékoztatást nyújt az érdekelteknek ezekről a kérdésekről. Voltak
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megkeresések a nevelőcsaládok nyugdíjra való jogosultságával kapcsolatban is. A rokkantnyugdíj révén
az idősebbek anyagi biztonságot szerezhetnek öreg napjaikra. Ezen a téren igen szerteágazóak a
kérdések, gyakran kérik, hogy nézzük át a konkrét dokumentációt, és magyarázzuk el, miért nem
jogosultak az adott nyugdíjra, vagy hogy milyen iratokat kell még benyújtaniuk, illetve visszautasítás
esetén mik a jogi lehetőségek. Mindezekben az esetekben a nyugdíjpénztárral együttműködve teljes körű
tájékoztatást nyújtunk az ügyfelek részére.
Nagyon gyakori eset, hogy a polgárok a végrehajtók munkájával kapcsolatban tesznek panaszt. A
problémák nagyon különböznek egymástól, és konkrét esettől függően próbálunk segíteni az adósokon.
Gyakran előfordul, hogy a végrehajtó nagyobb százalékban terheli az adós nyugdíját, mint ami a
törvénnyel engedélyezett. Előfordult az is, hogy végrehajtás címén a nyugdíj teljes összegét leterhelték,
így a nyugdíjas a levonások után teljesen jövedelem nélkül maradt. Ezekben az esetekben segítünk
összeállítani a végrehajtóknak címzett kérvényeket, hogy határozataikban a levonás összegét hangolják
össze a hatályos jogszabályokban előírtakkal. A végrehajtási eljárásban nagyon gyakran felmerül a
kérdés, hogy mi a közös, és mi a külön vagyon, illetve milyen jogai vannak az adóssal egy
vagyonközösségben élőknek, akik maguk nem adósok. Ebben a helyzetben részletesen tájékoztatjuk a
polgárokat jogaikról, illetve azokról a jogi lehetőségekről, amelyekkel megvédhetik vagyoni jogaikat.
Hivatalunkhoz egyre gyakrabban fordulnak idősebb polgárok (szülők), mert nem tudják eltartani
magukat, és ahhoz, hogy valamilyen ellátásban részesüljenek az állami intézményektől, be kell
perelniük gyerekeiket tartásdíjért. Ez a problémakör érzelmileg, jogilag és operatív módon is érzékeny
kérdés, ezért hivatalunk igyekezett annak minden szegmensében részletesen tájékoztatni az ügyfeleket
jogaikról, és a konkrét jogi eljárás messzemenő következményeire.
A tartásdíj fizetése is egy olyan kérdés, amivel az ügyfelek gyakran felkeresnek bennünket. Az utóbbi
időben további problémát jelent, hogy a tartásdíjat fizető szülő külföldön tartózkodik, néha ismeretlen
címen. Ezekben az esetekben a szociális központtal és az illetékes bírósággal együttműködve közösen
próbáljuk megoldani ezt a problémát.
Az állam által fizetett segélyek miatt is voltak kétségek. Sok ügyélnek segítségre volt szüksége az
igénylések benyújtásakor, vagy amikor azt kellett leellenőrizni, hogy azt a hatóság jóváhagyta-e.
Azokban az esetekben, amikor a kérelmet nem iktatták be, hivatalunk minden szükséges segítséget
biztosított az egyszeri anyagi támogatás elnyeréséhez. Az állami támogatások általában azon témák közé
tartoznak, amelyekkel a polgárok rendszeresen jelentkeznek hivatalunknál kétségeikkel, kérdéseikkel
vagy problémáikkal, amikor egy-egy támogatás aktuális. Ezekben az esetekben is mindig a polgárok
szolgálatában álltunk.
A lakosok rendszeresen kérnek tőlünk tájékoztatást arról, hogyan igényelhetnek kártérítést kutyaharapás
miatt, akár kóbor ebekről, akár gazdás kutyákról van szó.
Különböző pszichés problémák vagy betegségek kihatnak arra, hogy a beteg nem tudja reálisan
megítélni cselekedetei következményeit, ezért részlegesen vagy teljesen gondnokság alá kell helyezni
őket, vagyis korlátozni vagy meg kell szüntetni cselekvőképességüket, ezért a gondnokság alá helyezés
az utóbbi időben szintén gyakori témává vált a lakosság körében. Mivel ezt a bíróság peren kívüli
eljárások keretében intézi a szociális központ és az igazságügyi szakértő pszichiáter segítségével,
hivatalunk az ügyfeleket ehhez az intézményhez utalta.
Az ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatban szintén gyakran érdeklődnek a polgárok. Sok
gondozásra szoruló ember kér ilyen fajta támogatást, így rendszeresen találkozunk konkrét esetekkel
kapcsolatos kérdésekkel, amelyekre a jogszabályoknak megfelelően válaszolunk.
A hagyatéki eljárás, amit most a közjegyzők vezetnek le, szintén olyan téma, ami a polgárokat gyakran
foglalkoztatja. Mivel a családtagok (örökösök) igen gyakran külföldön élnek, számos gyakorlati
probléma merül fel, amit az embereknek meg kell oldaniuk, hogy hatékonyan le tudják bonyolítani ezt
az eljárást. Az élettársi közösségben élők közötti örökösödési viszonyok és a családi nyugdíjra való
jogosultságuk a jog egy új területét képezi. A polgárok tömegesen jelentkeznek azzal a kérdéssel, hogy
milyen módon tudják érvényesíteni ezt a jogukat. Mi megismertettük őket a nyugdíjbiztosításról szóló
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törvény módosításaival, illetve, hogy milyen feltételeknek kell eleget tenniük, hogy érvényesíteni tudják
e jogaikat.
Sokan vannak, akik munkaéveik egy részét másik országban töltötték. A nyugdíjra való jogosultságot
másik országban (különösen a volt jugoszláv köztársaságokban) megszerezni elég nagy gondot jelent,
ami miatt sokan kérnek segítséget hivatalunktól. Ezekben az esetekben közvetítünk az adott ország
illetékes nyugdíjbiztosítója és az ügyfél között, és néha az illetékes ombudsman segítségét kérjük, ily
módon tisztázva a kérdést, hogy miért nem kapta meg a nyugdíjas a másik országban őt megillető
nyugdíjrészt. Így a polgárok megfelelő és pontos tájékoztatást kapnak, minek alapján kiegészíthetik
kérvényüket és jogosultságot tudnak szerezni a nyugdíjuk őket megillető részére. Volt olyan eset is, hogy
az ügyfél megindította az öregségi nyugdíjba vonulási eljárást, de mivel egy ideig Szerbiában és
külföldön is fizette a nyugdíjbiztosítást, ez problémát okozott. Az ügyfelet felvilágosítottuk, hogy
milyen módon tudja megoldani ezt a problémát. A földműves nyugdíjakkal kapcsolatban a régi
problémák még mindig aktuálisak, és rendszeresen felkeresnek bennünket kétségeikkel kapcsolatban.
Várjuk a jogszabályok módosítását, hogy a kötelező biztosítás e formája igazságosabban és reálisabban
legyen szabályozva.
Gyakran okoznak a polgároknak problémát a be nem jegyzett munkaévek is, és attól függően, hogy aktív
cégről van-e szó, vagy már csődbe ment vállalatról, jogi tanácsot adunk, vagy esetleg közvetítünk az
érdekelt felek között. Sokszor kapcsolatba lépünk a Szabadkai Gazdasági Bíróság csődosztályával, hogy
tájékoztassuk az ügyfelünket a csőd alatt álló cég helyzetével, illetve, hogy pontosan milyen módon
tudja érvényesíteni jogait.
Több kérdés érkezik a munkahelyi balesettel kapcsolatos jogokkal kapcsolatban is, nevezetesen, hogy
csökkenthető-e a bérkompenzáció, vagy teljes egészében ki kell-e fizetni. E személyeknek teljes körű
tájékoztatást nyújtunk. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkájához kötődően is sok kérdés merül
fel, és az intézménnyel együttműködve átfogó választ adunk a problémáikkal jelentkező
állampolgároknak. A munkanélküliek segélyhez való joga a leggyakoribb kérdés. Érdeklő őket, hogy
milyen feltételeknek kell teljesülniük a támogatáshoz, milyen módon és időtartamra igényelhetik ezt az
ellátást. Megfelelően tájékoztatjuk őket, és felhívjuk figyelmüket e jog érvényesítésének lehetőségeire.
A mobbinggal kapcsolatban néhány ügyfél fordult hozzánk, kiknek azt tanácsoltuk, hogy jogaikat
bírósági eljárásban érvényesítsék.
A polgárok tömegesen kerestek fel bennünket a közös képviselő megválasztásával kapcsolatban, mivel
a lakhatásról és a lakóépületek fenntartásáról szóló törvény kötelezettségként bevezette, hogy minden
lakóközösségnek magának kell közös képviselőt választania. A lakástulajdonosok nagyon sok esetben
fejezték ki elégedetlenségüket a közös képviselő munkájával kapcsolatban. Mi tájékoztattuk őket arról,
hogy miként tudják ellenőrizni a közös képviselők munkáját, vagyis megismertettük őket az erre a
területre vonatkozó hatályos szabályozási rendelkezésekkel.
A Köztársasági Földmérő Hivatal Ingatlan-nyilvántartójában intézett ügyekkel kapcsolatban is gyakran
fordultak hozzánk. Olyan problémákkal kerestek fel bennünket, amelyekkel kapcsolatban konkrét jogi
tanácsot kellett adni arra vonatkozóan, hogyan oldjanak meg egy jogilag gubancos ügyet. Gyakori
probléma, hogy a telekkönyvben nem törölték a zálogjogot, pedig a hitelt már rég törlesztették, viszont
a céget már törölték, vagyis csődbe ment, ezért meg kellett találni annak jogutódját, hogy törölni
lehessen a zálogjogot. Ezeket a problémákat a nevezett szolgálattal folytatott együttműködésnek,
konkrét jogi eszközökre hivatkozva oldottuk meg.
A családjoggal kapcsolatos kérdések, melyekkel szintén gyakran fordultak hozzánk az ügyfelek, a
házasság felbontásával, az apaság megállapításával, a perindítás jogszerűségével voltak kapcsolatosak.
Családi gondok miatt voltak kérdések az elhunytak maradványainak exhumálásával, illetve más sírba
való áthelyezésével kapcsolatban. Az ügyfeleket megismertettük a temetkezésről és a temetőkről szóló
rendelettel, és az exhumálás folyamatával, akik a jogi lehetőségek ismeretének tükrében döntöttek
gondjaik megoldásának módjáról.
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A szomszédok közötti viszony is óriási problémaforrást jelent az emberek számára. Olyan kérdésekkel
fordulnak hozzánk, hogy nyithatnak-e ablakot a szomszéd felé, ültethetnek-e fát a telekhatár közelében,
vagy panaszkodtak az ereszcsatornára, amely a szomszéd telkére dobja a csapadékvizet, a telek feletti
szolgalmi jogra, a szomszéd felőli falra szerelt kompresszorra, de kérdeztek az építkezéshez vagy az
ültetvények telepítéséhez kötődő különböző engedélyekkel kapcsolatban. Mindezek akut problémák
voltak, melyeket a tények és a jogi helyzet függvényében kellett megoldani. Ezekben az esetekben
konkrét jogi tanácsadásra került sor, illetve az ügyfeleket az adott problémák megoldásával foglalkozó
illetékes intézményekhez irányítottuk.
Gyakran előfordul, hogy az állampolgárok akkor hívnak minket, amikor egyszerűen nem tudják, melyik
hatósági szervhez forduljanak. Például megkeresett bennünket egy ügyfél, amely 2005-ben 480
részletben, azaz 40 éves törlesztési idővel vett egy lakást egy cégtől, amelyben dolgozott. A cég ellen
csődeljárást indítottak, ezt követően a követelés átkerült a Pénzügyminisztérium Szabadkai
Adóhivatalához. Az ügyfél értesítést kapott a tartozás teljes összegéről és a fennmaradó
törlesztőrészletek számáról, és megijedt, mert azt gondolta, hogy nem ismerik el a korábban
visszafizetett törlesztőrészleteket. Miután megvizsgáltuk az iratanyagot és a vonatkozó jogszabályokat,
ismertettük az ügyfél előtt a tényleges helyzetet, és ily módon jogai nem sérültek.
Az ügyfelek olyan kérdésekkel kerestek meg bennünket, mint a házastárs ideiglenes tartózkodásának
igénylése, illetve a külföldi állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatos problémák, valamint a
külföldön munkát vállaló kettős állampolgárok adóztatása. Ezekben az esetekben tájékoztattuk az
érdeklődőket a hatályos szabályozásból eredő jogaikról és kötelezettségeikről, és szükség esetén az
illetékes hatóságokhoz irányítottuk őket.
Az oktatás területén is voltak kérdéseink, például a gyermekek egészségi állapotára vonatkozó adatok
védelmével kapcsolatban az iskolai szisztematikus vizsgálatok esetén.
A NIS Naftagas olajfeldolgozó üzem munkálatokat folytat az önkormányzat területén, ezért
teherjárműveik gyakran használják a településeken belüli közutakat. Az ügyfelek arra panaszkodtak,
hogy emiatt házaik megrongálódnak, és kérték, hogy utaljuk őket az illetékes hatósági szervhez.
Közvetítettünk az ügyben illetve leveleket írtunk, amellyel kártérítési eljárást indítottunk a NIS Naftagas
üzemtől.
A polgárok rendszeresen jöttek és ellenőrizték, hogy a kultúraváltás, azaz a termőföld építési telekké
minősítése utáni díjakról szóló döntések törvényesek-e, és érvényesíthetők-e, tekintettel arra, hogy
jelentős kiadásról van szó. Az ügyfelek ismerik a jogszabályokat, és tisztában vannak azzal a
lehetőséggel, hogy e költségekbe beszámítsák a kommunális hozzájárulásokat, illetve az út létesítéséhez
kisajátított földterület értékét.
A Szerb Posta Poštanet egysége több esetben elutasította az elévült tartozások leírása iránti kérelmeket,
ezért a polgárok hozzánk fordultak segítségért. Leveleiben a cég közölte, hogy visszavonták a
kereseteket, de ez nem jelenti azt, hogy a szóban forgó tartozást elengedték, és az mindaddig, amíg az
adós azt ki nem egyenlíti, vagy a hitelező le nem írja, megjelenik az aktuális számlákon. találkoztak.
Bár a cég azokat soha nem fogja behajtani, azzal, hogy megtagadják a tartozás leírását, az adósság
formálisan még létezik, és arra kamat számolható fel, viszont ezeket a követeléseket bírósági úton nem
lehet behajtani, és ezzel az állampolgárok is tisztában vannak.
A mobiltelefon szolgáltatókkal kapcsolatos problémák ügyében felvilágosítottuk az ügyfeleket, hogy a
szolgáltatók működése felett az elektronikus kommunikációról szóló törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye 44/2010, 60/2013 – AB rendelet, 62/2014, 95/2018 – más tv.) rendelkezési értelmében a
Köztársasági Elektronikus Kommunikációs Ügynökség, valamint a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és
Távközlési Minisztérium kommunikációs felügyelősége gyakorol felügyeletet. Sok esetben harmadik
személyek meggyőzik az idősebb és hiszékeny embereket, hogy kössenek szerződést az adott
szolgáltatóval, és elveszik telefonjukat azzal az ígérettel, hogy megtérítik költségeiket, de ezt nem teszik
meg. Sajnos. mivel a tőlünk segítséget kérő emberek cselekvőképesek voltak, így bírósági úton nem
kaphattak jogvédelmet.
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A polgárok nagy számban fordultak hozzánk a kereskedelmi bankok elleni panasszal is. Leggyakrabban
arról számoltak be, hogy a bankok a szerződésbe foglalt feltételekkel ellentétes módon módosították a
hitelek kamatait, és nem tartották be az SZNB döntéseit, sem a moratóriumra vonatkozó szabályokat
stb. Ezekben az esetekben a polgároknak azt tanácsoltuk, hogy a pénzügyi szolgáltatások
felhasználóinak védelméről szóló törvénynek (az SZK Hivatalos Közlönye 36/2011 és 139/2014 sz.)
megfelelően tegyenek panaszt a Bank központjánál és a Szerb Nemzeti Bank felhatalmazott
közvetítőjénél, melyek az említett törvény értelmében jogosultak a törvény végrehajtásának
felügyeletére és a bank működésének ellenőrzésére, ha fennáll a gyanú, hogy a bank megsérti az
ügyfelek érdekeit.
A rendkívüli állapot idején, de a rendkívüli állapot megszűnése után is sok polgár fordult hozzánk a
meglévő hitelekre vonatkozó moratórium alkalmazásával kapcsolatban. Az SZNB meghatározta a
szabályokat, és nagyon gyakran nem volt egyértelmű az állampolgárok számára, hogy felfüggesztik-e a
törlesztést, számítanak-e kamatot, illetve kell-e személyesen jelentkezniük a hitelt jóváhagyó
pénzintézetnél. Az SZNB szabályainak megfelelően minden kérdésükre magyarázatot adtunk
Az időseket gyakran váltak célpontul a különféle orvosi eszközökkel kereskedő árusoknak. Amellett,
hogy tisztességtelen üzleti gyakorlattal győzték meg őket arról, hogy megvásárolják a terméket, sőt arról
is, hogy hitelt vegyenek fel. Ilyen esetekben hivatalunk közvetített a polgárok és az eladók között, és
figyelmeztette az eladókat, hogy megsértik a fogyasztóvédelmi törvényben foglaltakat, illetve
tájékoztattuk a fogyasztókat törvényes jogaikról, majd ezt követően, amikor a vevő hivatkozott elállási
jogára, az eladók visszavették az árut, a szerződéseket felbontották, és a pénzt visszaadták az
ügyfeleknek. Ily módon az idős fogyasztók megvédték jogaikat és visszakapták a termék kifizetett
vételárát.
Függetlenül attól, hogy a helyi ombudsman nem illetékes ezen a területen, a polgárok mégis gyakran
keresnek fel bennünket a munkajoggal kapcsolatos kérdésekkel. Tavaly 78 ügyfél fordult hozzánk a
munkaviszonyokkal kapcsolatos különféle kérdésekkel, és ezek szerint a munkára való jog még mindig
az az emberi jog, amellyel kapcsolatban a legtöbb sérelem éri a polgárokat. Jó volt az együttműködésünk
a munkaügyi felügyelőséggel, különösen a terhes nők és kismamák védelmét illetően, mely esetekben a
hivatalunk felkérésére azonnal reagált és ideiglenes határozatokat hozott a munkába való
visszahelyezésről.
A közműtámogatás viszonylag újabb kategória, és az ügyfeleknek gyakran van szükségük útmutatásra
arra vonatkozóan, hogy milyen módon tudják ezt a jogot érvényesíteni.
A televíziós előfizetési díj alóli mentesítés még mindig aktuális probléma, amivel az ügyfelek
felkeresték hivatalunkat. Miután ismertetjük előttük az eljárást, különösen az idősebbek esetében
gyakran jogi segítséget is nyújtunk jogaik érvényesítéséhez.

KÜLVÁROSI HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN VÉGZETT MUNKA – 178 panasz (a működés óta
összesen 2551)
Nagyon fontosnak tartjuk az intézmény jobb elérhetőségét, vagyis a hivatal munkájának közelebb
hozását a külvárosi települések polgárainak lakóhelyéhez. Így a hivatal székhelyétől való térbeli
távolságtól függetlenül kérhetik segítségünket. 2013 óta járjuk a külvárosi helyi közösségeket, hetente
háromszor megszervezett ügyfélfogadással. Az a véleményünk, hogy a külvárosi településeken végzett
munka nagyon fontos, mert előfordul, hogy az emberek nincsenek abban a helyzetben, hogy bejöjjenek
a hivatal székházába, vagyis maga az, hogy felkeressenek bennünket, költséget jelent számukra, így
néha emiatt nem élnek jogaikkal. Terepi látogatásainkkal lehetőség van arra, hogy városunk minden
polgára többletköltség nélkül forduljon hozzánk és ügyeit a lakóhelyén oldja meg. A beszámolási
időszak végén összesen 2551 állampolgárt fogadtunk.
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A 2021-es naptári évben, azaz a beszámolási időszakban 178 állampolgár fordult hozzánk
problémájával. Leggyakrabban a vagyonadó kivetésével és behajtásával kapcsolatosan. Legtöbbször
nem értették a vagyonadó összegének meghatározásáról szóló határozatot, vagy az adóalany ingatlanra
vonatkozó pontatlan adatközlése miatt, vagy az adótartozás kiszámítása, illetve az előfizetés vagy a
kamat miatt. A helyi adóhivatal az esetek többségében a törvénnyel összhangban végzi feladatait, ha
pedig hiba történik, azt nagyon rövid idő alatt helyreigazítja. Nagyon gyakran közvetítettünk a polgárok
és a helyi adóhivatal között, mert a városi közigazgatás székhelyétől való távolság gyakran okoz gondot,
ami miatt ügyeik elintézetlenek maradnak. A helyi adóhivatal rendszeresen küld figyelmeztetéseket a
valamilyen adónem esedékes részletével tartozóknak. Miután ezeket kikézbesítették, az adóalanyok
tömegesen kerestek meg minket azzal a kérdéssel, hogy elszámolásra kerül-e a késedelmi kamat, milyen
jogaik vannak az átütemezésre, kérhetik-e a törlesztést részletekben, milyen határidőben kell kifizetni
az adóhátralékot, hogy ne induljon meg ellenük a kényszerbehajtás intézkedése. A konkrét kérdések
alapján betekintettünk a szükséges dokumentumokba, határozatokba, figyelmeztetésekbe és egyebekbe,
majd tanácsot adtunk a hozzánk fordulóknak a rendelkezésükre álló jogi lehetőségekről. Sokan fordultak
hivatalunkhoz az adótartozás törlesztésének módja miatt is, az adó elévülése, az adóhátralék és annak
újraütemezése ügyében is. Voltak gondok a nem módosított vagy téves címek miatt is, mert az adóalany
emiatt nem kapta meg a vagyonadó kivetését tartalmazó határozatot. Ezekben az esetekben közvetlenül
helyesbítettük a lakcímeket a helyi adóhivatallal, és a polgárok időben átvehették a vagyonra kivetett
éppen aktuális határozatokat.
Gyakran fordulnak hozzánk a polgárok a Városi Közigazgatási Hivatal Adóügyi Titkársága hatáskörébe
tartozó kérdéseikkel is, és a Titkársággal folytatott jó együttműködés révén gyakran ellenőriztük van-e
az adóalanynak adótartozása, főleg az idősebbek esetében, akiknek nem volt lehetőségük az
adóhivatallal közvetlenül felvenni a kapcsolatot, illetve, hogy személyesen keressék fel. Gyakoriak az
olyan esetek is, amikor az adó kivetését tartalmazó határozatokat kellett értelmeznünk és
megmagyaráznunk, és a kérdések arra vonatkozóan, hogy csak a saját vagyonuk után fizetnek adót, meg
„igazságtalanok-e” a határozatok, ha pedig valami hibát észleltünk, azt jeleztük az Adóhivatalnak, mely
azonnal kijavította. A polgárok tömegesen keresték meg hivatalunkat, miután figyelmeztetést kaptak az
adótartozás megfizetésére, például ingatlanadóra, környezetvédelmi térítményre, adótartozásátütemezésre stb.
Az engedély nélkül épített objektumok utólagos engedélyezésének eljárása iránt folyamatos az
érdeklődés. Egyes polgároknál ez az eljárás kétségeket és értetlenséget váltott ki. Ezekben az esetekben
részletesen tájékoztattuk őket a jogi eljárással és az új törvényből eredő jogaikkal és kötelezettségeikkel
kapcsolatosan. Legtöbbjük az eljárás minden szakaszában felkereste hivatalunkat, mert attól féltek,
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nehogy hibázzanak valamelyik szakaszban, és ezért tényleg le kell majd bontani az épületet.
Mindannyian sikeresen zárta le az eljárást. Az eljárás folyamán más jogi gondok is jelentkeztek. Például
a legalizált objektum bekebelezése és a társtulajdonos jóváhagyásának megszerzése. Hivatalunk minden
ilyen esetben tájékoztatta ügyfeleit az adott helyzetből eredő jogaival és kötelezettségeivel. Felmerült
továbbá az építési telek átalakítása körüli gond is. Mivel a telek rendeltetésének módosítása a legalizálás
előfeltétele, a polgárok tömegesen jelentkeztek hivatalunkhoz, hogy megkérdezzék mit jelent ez
számukra, milyen jogaik és kötelezettségeik származnak abból, és egyáltalán mit is jelent ez a fogalom.
Mi részletes magyarázatot nyújtottunk, ismertettük velük annak jelentését, előnyeit és a végre nem
hajtott rendeltetés módosításból eredő gondokat. A legalizálási eljárás folyamán azok a polgárok, akik
már eljutottak egy bizonyos szintig a dokumentumok beszerzésében, gyakran szembesültek azzal a
gonddal, hogy az illegálisan felépített házuk részben közterületen helyezkedik el, utcán vagy idegen
ingatlanon. Hivatalunk ezekben az esetekben jogsegélyt nyújtott a szükséges dokumentumok
beszerzésében és a törvényi eljárások megismerésében, melyekkel az érintett eredményesen elintézheti
az eljárást, megállapodás megkötésével, határozat megszerzésével, adásvételi szerződés megkötésével,
illetve peresítéssel oldhatja meg a vagyonjogi helyzetet, amely nélkül az épületlegalizálás nem lenne
lehetséges. Számos probléma merült fel a telek feletti tulajdon miatt is. Bizonyos helyi közösségekben
ugyanis az egykori Község a múlt század ötvenes és a hatvanas éveiben ingyen osztotta a telkeket a
lakosságnak, azzal, hogy ezek a határozatok nem tartalmazták a bekebelezéshez szükséges összes
szükséges adatot. Ezekben az esetekben hivatalunk a Történelmi Levéltár útján szerezte be az ilyen
határozatok eredeti példányait, valamint az önkormányzati szervekkel együttműködésben dolgozott
ezeknek az ingatlanoknak a bejegyzésén, mert az ügyfelek nem találták fel magukat ezekben az összetett
esetekben.
A polgárok rendszeresen keresik fel hivatalunkat a megindított végrehajtási eljárásokkal kapcsolatban.
Ezekben az esetekben jogi támogatást nyújtunk, azaz tájékoztatjuk őket a Törvény rendelkezéseiről és
a végrehajtás megtagadására alapot adó jogi lehetőségekről.
Gyakran fordultak hozzánk a polgárok olyan esetekben is, amikor Adóigazgatóság Szabadkai
Fiókintézete, miután meg is történt a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alapnak a járuléktartozás
kifizetése, továbbra is visszatartotta a nyugdíj arányos részét. Hivatalunk ezekben az esetekben
jogvédelmet nyújt a nyugdíjasoknak és a többi polgárnak is kérelmeik, átirataik összeállításában és segíti
őket az Alappal folytatott kommunikációban, illetve a Köztársasági Ombudsmani Hivatallal folytatott
kommunikációban, ha az Adóhivatal nem hozza meg törvényes határidőben a határozatot az ügyfél
jogérvényesítésnek ügyében. Az Adóigazgatóság Szabadkai Fiókintézete több alkalommal indította meg
az adótartozás árverés útján történő behajtását, ezért az érintettek azzal keresték fel hivatalunkat, hogy
milyen módon tudják kifizetni adótartozásukat, esetleg a kamatot leíratni, elévülésre hivatkozni, illetve,
hogy milyen jogorvoslati eszközökkel élhetnek a nyilvános árverés eljárásában.
Rendszeresen fordulnak hozzánk a polgárok az ápolási segélyre való jog megvalósításával, azaz a
kérelmet elutasító határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséggel kapcsolatban, valamint az új kérelem
benyújtásának feltételeivel kapcsolatban.
Gyakoriak a kérdések arra vonatkozóan is, hogy a Földhivatal nem folytatta le az adásvételi szerződések
bejegyzésének eljárását és a korábbi tulajdonosokat akár több évig is az eladott ingatlan után a közműdíj
fizetésének kötelezettsége terheli, akik természetesen nem fizetik többé. A közvállalatok megindították
a költségeik megtérítésének eljárását a volt tulajdonosok, illetve az eladók ellen, mi pedig ezekben az
esetekben tájékoztattuk a hozzánk fordulókat arról, hogy milyen módon rendezhetik a helyzetet és
töröltethetik a közvállalatokkal a költségeket, amelyeket már nem ők okoztak.
A vízvezetékhálózat telepítésével néhány városrészben nagy számban fordultak hozzánk a polgárok a
hálózatra csatlakozással kapcsolatos különböző gyakorlati problémáikkal. Voltak gondok az ingatlanok
feletti tulajdonostársi viszonyokból eredően, a bevezetésre vonatkozó jóváhagyások beszerzésével, meg
azzal is, hogy néhány esetben ismeretlen címen tartózkodott a tulajdonosok egyike. A konkrét esetektől
függően nyújtottunk segítséget, a leghatékonyabb eljárásra utasítva a hozzánk fordulókat, amivel
érvényesíthették jogaikat és használóivá válhattak ennek a közműszolgáltatásnak.
A fák kivétele a közterületeken a veszélyokozás miatt, illetve a növény betegsége miatt szintén gyakori
téma, amivel a lakosok az illetékes felügyelőséghez fordulnak. Ezekben az esetekben a közigazgatás
hallgatása, illetve a nem az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény szerinti határidőben történő
eljárás miatt fordulnak hozzánk a polgárok. A problémák általában operatív jellegűek, illetve a
felügyelőség rendszeresen kiadja a fák kivételére vonatkozó határozatokat, azonban a teljesítésben
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jelentkeznek különböző fennakadások, amit az illetékes közvállalatnak kell megoldania. Miután
hivatalunk felkereste az illetékes szerveket a határidők túllépése miatt, mindig megoldódott az illetékes
felügyelőség vitatott határozatának végrehajtása.
Gyakran tesznek fel nekünk kérdést az emberek az építésügyi felügyelőség és a kommunális
felügyelőség hatásköreiről. Problémáik megoldása során ugyanis, amikor kommunális, illetve
építésügyi problémát kell bejelenteniük, nem biztosak abban, hogy kihez kellene fordulni. Ezekben az
esetekben, miután megismerkedünk a konkrét tényállással, részletesen tájékoztatjuk a hozzánk
fordulókat a két felügyelőség illetékességeiről.
A háziállatok tartása állandó téma és rendszeresen kérdeznek bennünket afelől, hogy hány háziállatot
lehet tartani urbánus közegben, a helyi közösségekben, illetve a lakhelyük szerinti övezetben, és a
rendelet minden módosítása újraéleszti ezeket a kérdéseket.
A házasság felbontásából eredő jogok és kötelességek nagyon gyakoriak, különösen azokban a
helyzetekben, amikor az egyik házastárs külföldön él. Gyakori problémaként jelenik meg a
gyermekelhelyezés is. A gyermekelhelyezés és a közös vagyon megosztásának elvei és szabályai körüli
kérdések a gyakoriak az ebbe a helyzetbe kerülők esetében. A családi problémák az új törvényes
megoldások tükrében szintén gyakoriak, mint a kiskorú gyermekekkel való kapcsolattartásra (láthatás)
jogosultság, illetve kötelezettség, továbbá a szülői jogok gyakorlásának megvonása a családjogi törvény
és a nevelőszülőség intézményéről szóló szabályzat értelmében, továbbá a Szociális Központ
illetékességével kapcsolatosan. A gyermektartásdíj fizetése miatt is gyakran fordultak hozzánk, azzal,
hogy a nagykorúvá válást követően, illetve a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányi év
ismétlése, vagy az intézmény elhagyása esetében ezt a jogot a gyermekek elveszíthetik.
Egyre gyakoribbak a családtagok eltartására vonatkozó kérdések. Az elszegényedett családtagok
gyakran keresik azokat a törvényes rendelkezéseket, amelyek kötelezik a család tagjait az eltartásukra.
Ezekben az esetekben a vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatunk és konkrét
utasításokat adunk az elszegényedett családtagot eltartani köteles személyekről és milyen módon tudja
megvalósítani ezen jogosultságát. Az öröklési jog gyakorlása a hagyatéki eljárásban mindig az
állampolgárok érdeklődését képező kérdés.
A polgárok többször fordultak a Hivatalhoz a házasságon kívüli élettársi kapcsolatból eredő jogaikkal
és kötelezettségeikkel kapcsolatban, és tájékoztatást kaptak arról, hogyan valósíthatják meg az e
közösségekből származó vagyoni jogaikat, valamint a túlélő hozzátartozói nyugdíjhoz való jogukat.
Gyakoriak voltak a kérdések az öregségi, előrehozott és rokkantnyugdíjhoz való jog gyakorlásával
kapcsolatban is, különösen amióta a nők számára a biztosítási idő és a teljes öregségi nyugdíjra való
jogosultság korhatára kitolódott.
Kérdések merülnek fel a különböző öröklési jogi, végrendeleti öröklési szerződésekkel, a tartási joggal
és kötelezettséggel, valamint a temetési költségtérítési joggal kapcsolatban.
A meghirdetett pályázatok időszakában ciklikusan jelentkeznek a tanulók és hallgatók ösztöndíjpályázásával kapcsolatos jogi problémák.
Sajnos az állampolgárok egy része évek óta nyugdíj- és egészségbiztosítás nélkül él. Az idősebb
polgártársak gyakran kérdezik, hogy mi történik, ha betöltik a 65. életévüket, lesz-e biztosítottuk.
Megismertettük velük a hatályos törvények rendelkezéseit, miszerint 65 éves kor után a Szerb
Köztársaság minden állampolgárának van egészségbiztosítása.
Az időskorú személyek idősotthonba való elhelyezése szintén olyan téma, amelyben hozzánk is
fordulnak a polgárok. A magatehetetlen személyeket ugyanis gyakran kell otthonba helyezni,
egyetértésük pedig előfeltétele az elhelyezésüknek. Olyan esetek is felmerültek, amikor a már otthonba
helyezettek feljelentik az otthon üzemeltetőjét, az irántuk tanúsított embertelen magatartás miatt vagy
különféle vagyonjogi probléma miatt. A konkrét helyzettől függően a Szociális Központtal, a
Belügyminisztériummal, az ügyészséggel vettük fel a kapcsolatot és értesítettük a családot, amely vannak olyan estek, amikor Szerbián kívül él -, hogy segítsenek idős családtagjuknak.
Gyakoriak a kérdések az élethossziglani eltartási szerződésekkel kapcsolatosan is, mert a falun élők
gyakran kötnek ilyen szerződéseket, hiszen ezzel a jogintézménnyel időskori anyagi biztonságuk miatt
élnek, azonban gyakran magának a szerződésnek a teljesítése képez nehézséget az eltartó
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elszegényedése miatt, illetve, hogy gyakran külföldre távoznak a jobb megélhetés miatt, az eltartottak
pedig gondozás nélkül maradnak. Gyakran jelentkeznek tehát problémák az élethossziglani eltartási
szerződések felbontása miatt és az idős emberekben sok kérdés merül fel ennek a jogviszonynak a
megoldása ügyében.
A kiskorú és a felnőtt személyek cselekvőképessége megvonásának eljárása kapcsán gyakran a
lefolytatás módjáról kértek tőlünk tájékoztatást.
Vannak kérdések a közvállalatokkal (Vízművek, Gázművek, Távfűtőművek stb.) megkötött szerződések
teljesítéséből eredő öröklési joggal kapcsolatosan is. A közvállalatok számláinak értelmezése, különösen
az Elektrovojvodina számlái miatt is sokszor fordultak hozzánk a polgárok. A helyi közösségek lakói a
vízvezetékre és a csatornahálózatra való csatlakozási lehetőség miatt is fordultak hozzánk, illetve utcáik
aszfaltozásának érdekében.
A munkanélküliségből, a munkanélküli szülők gyermekeinek egészségbiztosításából eredő
jogosultságok megszerzése, az egészségvédelem elveszítése körüli problémák szintén gyakran
megjelentek.
Nagyon gyakoriak a kérdések a vállalat székhelyén kívüli, az emberek lakásán történő termékeladás
(távszerződés) kapcsán. Érzékelhetőek a visszaélések és a fogyasztók tájékoztatást kaptak tőlünk a
jogaikról és segítettünk neki a szükséges dokumentumok összeállításában.
Tekintettel arra, hogy a földterületek kisajátításának eljárásai ciklusokban történnek, a polgárok
olyankor tömegesen fordulnak hozzánk kérdéseikkel, jogaik felől érdeklődve, valamint, hogy kötelező
érvényű-e a kisajátításról szóló szerződés, milyen jogaik vannak, amennyiben elégedetlenek a
kisajátított ingatlanért felkínált térítmény összegével és mit jelent a vagyon fennmaradó részének
elvétele. A konkrét tárgyaktól függően tájékoztattuk az érintetteket a hatályos törvény rendelkezéseiről,
a fellebbezési lehetőségről, azzal, hogy a kisajátításról szóló törvény végrehajtási jogszabály és a
határozat jogerőre emelkedését követően történik a földterület kisajátítása és a térítmény kifizetése a
törvénnyel szabályozott eljárás szerint.
A szomszédi viszonyok rendszeresen megjelenő témák hivatalunkban. Kérdéseik a szomszédok közötti
kerítések, a közös mezsgyék, a szennyvízgödrök, a birtokháborítás, a fakivételi kötelezettség, a
szennyvízgödrök létesítése és ürítése és egyéb vitás kérdések, valamint, hogy mikor kötelező az építési
engedély. Sokan építésügyi kérdéssel és a településrendezési tervek alkalmazásával kapcsolatosan
fordultak hozzánk, mert ezek azok a kérések, amelyek fokozottan érdeklik a lakosságot. A helyi
közösségek területén lévő önkényes telekbirtoklás magánszemélyek, szomszédok által igen gyakori
jelenség, e telkek újbóli birtokbavételéhez kérték hivatalunk segítségét.
A város bővülésével, illetve a peremvárosi építkezésekkel gyakran fordultak hozzánk olyan kérdésekkel
is, hogy az ezekben az övezetekben élők a házaikat a természetben magánterületet képező utcarészről
közelíthetik meg. Ezek számukra nagyon jelentős problémát okoznak. Előfordultak az ingatlan
önkényes elvételének és közhasználati célú elvételének egyéb erőszakos módjai is. A feleket a
szabályszerű eljárásra utasítottuk, illetve ismertettük velük a kisajátítási törvény vonatkozó
rendelkezéseit, az utcához tartozó telekrészről való lemondás kisajátításának lehetőségeiről, és arra is
figyelmeztettük őket, hogy erőszakos módszerekkel nem oldhatók meg a konkrét vagyonjogi kérdések.
A hivatalunkhoz gyakran fordultak segítségért mezőgazdasági ügyekben is, főleg a gazdálkodók, az
ösztönző eszközök odaítélésére vonatkozó kérelmeik összeállításában. A mezőgazdasági károk esetében
is sokan kértek tőlünk jogi tanácsot, a mezőgazdasági földterület bérbeadásának kérdésében is
felkerestek minket, a mezőgazdasági földterület bérleti díjának megfizettetése, a mezőgazdasággal
foglalkozók egészségbiztosítása, a követelések elévülése, a gazdaság jogi státusza, az elővásárlási
jogosultság, a vagyonmegosztás, a parcella kimérésének módja és eljárása, a parcellamegosztás, a
Földhivatal működése, a jóváhagyott településrendezési tervekből eredő határozatok a jogok és
kötelezettségek a telkeiből eredően, az ingatlan feletti jogosultság és jelzálog törlése, a magántulajdont
képező kocsiút használata, az ingatlan feletti élvezeti jog és jelzálog törlése. Voltak kérdések a
mezőgazdasági földterület építési telekké való átminősítésével kapcsolatosan, utca kialakításáról a
faluban, a házszám kiosztása és megváltoztatása is sokszor merült fel és ezek mind nehezen megoldható
gondként jelentek meg a lakosság körében.
A fiatalok gyakran fordultak hozzánk az önkéntes munka jogi keretei iránt érdeklődve, hogy a civil
szférában végzett önkéntes munka munkatapasztalatnak számít-e. A konkrét helyzettől függően
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tájékoztattuk őket arról, hogy milyen jogosultságaik vannak az önkéntességről szóló törvény szerint és
a többi hatályos jogszabály alapján.
Sok kártérítéssel kapcsolatos kérdésünk volt, hiszen ez nagyon fontos terület a polgárok számára. Elég
sokan voltak, akik különböző jellegű károkat, valamint közlekedési balesetből adódó károkat szenvedtek
el, és tőlünk tájékozódtak a jogaikról és e károk megtérítésének módjáról. Felkerestek minket polgárok
a biztosító társaságok útján történő kártérítési ügyekben is. A biztosítási kötvénytől és a biztosító
társaság eljárásrendjétől függően ugyanis, a követelések megfizettetése néha lassan és nehézkesen
valósul meg. Ezekben az esetekben hivatalunk a feleket jogi eljárásra utasította és segítette őket jogaik
érvényesítésében a különböző átiratok összeállítása révén. A vaddisznók által okozott károk a
szántóföldeken szintén problémaként jelent meg, ezért a Vadászegyesülethez utasítottuk őket és
ismertettük velük a kártérítési jogosultságaik megállapításának és megvalósításának eljárását. A
villamos berendezéseken a villanyáram miatt keletkezett károk esetében többen is fordultak hozzánk
jogi tanácsért kártérítési követeléseik érvényesítése ügyében. A szolgáltatóhoz irányítottuk őket,
valamint az illetékes biztosító társasághoz és jogi segítséget nyújtottunk nekik egészen a kártérítés
érvényesítéséig.
Igen gyakran kérik tőlünk a polgárok a városi közigazgatás összetettebb határozatainak és végzéseinek
értelmezését jogaik érvényesítése, illetve kötelezettségeik teljesítése érdekében.
A JÓ GYAKORLAT PÉLDÁJA
A jó gyakorlat példájaként bemutatjuk azt az esetet, amikor az Áramelosztó Szabadkai Részlegének
igazgatója méltányossági okokból vezérelve megoldotta egy fogyasztó ügyét, és ezzel megszüntette a
rendszerben fennálló hiányosságot. Az illető fogyasztó épülete előtt az oszlopon a fővezeték
kábelcsatlakozásánál rövidzárlat volt. A kárelhárítást követően november és december hónapokban több
alkalommal is felkereste telefonon az áramelosztót, hogy baj van a villanyórával. Február elején a
szerelők felkeresték őt és megállapították, hogy a villanyóra az L2 és L3 fázisokon nem mér. A kárt
elhárították, vagyis kicserélték az órát és 2021 áprilisában megküldték a számla helyreigazítását a
2020.11.01-2021.02.28. időszakra, egy elszámolás útján, tehát a számla kiállítása nem havi bontásban
történt, így a fogyasztás mértéke elérte a piros tarifát ezzel pedig a számla végösszege valótlanul magas
volt. Tekintettel arra, hogy azon közvállalatok ellenőrzése, melyek alapítója a Szerb Köztársaság, a
köztársasági ombudsman hatáskörébe tartozik, az ügyfelet hozzá utaltuk. A tárgy feldolgozását
követően, az ügyfél azt a tájékoztatást kapta, hogy a dokumentumokba való betekintéssel megállapítást
nyert, hogy megkeresései alapján a Szerbiai Villanyáramelosztó Szabadkai Részlege tiszteletben tartotta
az előírt eljárást, és a köztárasági ombudsman nem talált alapot a konkrét eseteben az ellenőrzési eljárás
megindítására. Az ügyfél ismét hivatalunkhoz fordult, de miután nem a mi hatáskörünk eljárást indítani
ezen ügyek esetében, kérelemmel fordultunk a Szabadkai Elosztó Részleg igazgatójához, hogy
személyesen vizsgálja meg az esetet, a méltányosság elve alapján orvosolva a szerintünk teljesen
egyértelmű rendszerbeli hiányosságokat és adjon utasítást az elhasznált villanyáram havi bontásban
történő elszámolására. Nagyon rövid időben értesített bennünket az igazgató arról, hogy a tárgyat
további elemzés alá vetették és elvégezték a számla havi bontásban történő kiigazítását. Ezáltal
jelentősen csökkent a számla összege a fogyasztó számára és a rendszert helyesbítették ezen konkrét
esetben. Ebből az esetből jól látszik mennyire fontos, hogy a közvállalatok, nagy rendszerek igazgatói
tudatában legyenek az emberi jogok tiszteletben tartásának és védelmének fontosságával, ha a rendszer
igazságtalan. Ha az állampolgárnak a szabályozott eljárás alapján nincs lehetősége a jogérvényesítésre,
tehát, kivételes esetekben a méltányosság elve szerint kell eljárniuk, hogy az igazságosság
érvényesülhessen. Ezáltal erősödik a polgárok közszolgálatokba vetett hite.
SZABADKA VÁROS OMBDSMANJÁNAK KÜLÖN TEVÉKENYSÉGEI
A polgárok tájékoztatása az új jogszabályokról
K. P. a fia nevében fordult hozzánk azzal, hogy az étterembe, ahol az érettségi évfordulóját ünnepelte
volna, nem engedték be a vakvezető kutyával, pedig csak azzal tud közlekedni. Az ügy kapcsán
hivatalunk sajtóközleményt adott ki, amelyben tájékoztatta az állampolgárokat és a jogi személyeket a
vakvezető kutya segítségével mozgó személyek jogairól, vagyis a vakvezető kutya segítségével történő
mozgásról szóló törvény rendelkezéseiről. A sajtóközlemény az alábbi szöveggel jelent meg:
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„Fogyatékkkal élő, azaz vak személy szülője fordult hivatalunkhoz azzal a problémával, hogy az egyik
ismert vendéglátóhely nem tette lehetővé számára, és nem engedte meg neki a vakvezető kutyával való
bejutást a létesítménybe, amivel közvetlenül megsértette a törvényt a vakvezető kutyával való mozgásról
(az SZK Hivatalos Közlönyének 29/15. száma) rendelkezéseit. Véleményünk szerint az e területet
szabályozó előírások nem ismeretéről van szó, nem pedig szándékos diszkriminációról, mert úgy
gondoljuk, hogy egyetlen vendéglátó sem szándékozik korlátozni a fogyatékkal élők jogait, így ezúton
szeretnénk tájékoztatni a vendéglátó egységeket és a nyilvánosságot a vakvezető kutyákkal mozgó
fogyatékossággal élő személyek jogairól.
A mozgás egyetemes emberi szükséglet. A látássérültek és más fogyatékkal élők számos kihívással
találkoznak a mozgás során. A speciálisan kiképzett vakvezető kutyák (melyek rendelkeznek a
megfelelő okmánnyal) használata nagyban megkönnyíti ezen személyek mozgását.
A Szerb Köztársaságban 2015-ben került elfogadásra a vakvezető kutya segítségével történő mozgásról
szóló törvény, amely meghatározza a fogyatékossággal élő személyek vakvezető kutya segítségével
történő mozgáshoz való jogát a tömegközlekedési eszközökön, közhasználatú létesítményekben,
területeken és munkaterületeken, ami többek között a vendéglátó létesítmények használatára is
vonatkozik, és minden közhasználatú létesítményre (az oktatás, szociális és egészségügyi, kulturális,
sport, idegenforgalmi és egyéb tevékenységek területén). E törvény elfogadása biztosítja az emberi
jogok gyakorlásával kapcsolatos alapelvek érvényesítését, különös tekintettel a diszkrimináció tilalmára
és a fogyatékossággal élő személyek teljes egyenjogúságának megvalósítására irányuló speciális
intézkedések bevezetésére. Ez a törvény továbbá rendelkezik a szabálysértési büntetésekről és a
pénzbírságokról a törvény be nem tartása esetén."
A közleményt a Szerb Köztársaság legtöbb sajtóorgánuma közzétette.
Tájékoztató a jogokról és támogatási lehetőségekről a Szabadka város területén fogyatékkal
élők, alacsony bevételű nyugdíjasok, szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek
számára
A Szerb Köztársaság Alkotmánya a garantált emberi jogok részében úgy rendelkezik, hogy а szociális
és megélhetési nehézségek leküzdéséhez, valamint az alapvető létszükségletek kielégítési feltételeinek
megteremtéséhez a társadalom támogatására szoruló polgárok és családok szociális védelemre
jogosultak, amely a szociális igazságosság, az emberiesség és az emberi méltóság tiszteletben tartásának
elvein alapul.
A Szerb Köztársaságban nincs egységes jogszabály, amely minden jogot és támogatást szabályozna, így
nehéz követni e jogok gyakorlásának módjait. Ezen okok miatt a Helyi Ombudsmani Hivatal kidolgozta
a Szabadka város területén élő fogyatékossággal élő személyek, alacsony jövedelmű nyugdíjasok,
szociálisan veszélyeztetett személyek és a gyermekek jogairól és támogatásairól szóló Útmutatót annak
érdekében, hogy a polgárok megismerjék a vonatkozó hatályos szabályozások legalább egy részét.
A beszámolási időszakban a Helyi Ombudsmani Hivatal több konferencián, fórumon vett részt annak
érdekében, hogy a polgárokat, valamint az egyesületek tagjait megismertesse a kidolgozott Útmutatóval.
Tóth Szalai Erika helyi ombudsman ismertette az Útmutatót a Valódi Élet Központ Fogyatékos Emberek
Egyesülete és az Amputáltak és Malformációval Születettek Egyesülete által szervezett fórumon,
melyen a fogyatékkal élők azokról a nehézségekről beszéltek, melyekkel a mindennapi életben
szembesülnek.
A beszámoló tárgyát képező időszakban az Autizmus Szabadka Egyesület fórumot szervezett a szociális
védelemmel kapcsolatban Szabadka város területén, valamint fórumot tartottak az INCIRCLE – a körön
belül – diverzitás és integráció, Magyarkanizsa Község Szociális Központja és a szegedi Szivárvány
Autizmus Egyesület közös projektje kapcsán, melyeken részt vett Maja Toskić, szabadkai
ombudsmanhelyettes, aki mindkét fórumon ismertette az Útmutatót a jelen levőkkel.
A munkavállalók jogvédelmével kapcsolatos tevékenység
Felkereste hivatalunkat D. M., a Solid gyár egykori dolgozója, aki 2005-ben lakásvételi szerződést írt
alá 480 részletre, illetve 40 év törlesztési határidőre. A csődeljárás megindításakor gondok merültek fel
a befizetést fogadó számlákkal kapcsolatosan, melyekre a részleteket utalta, a számlák ugyanis
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megváltoztak, ő pedig nehezen tudott kapcsolatba lépni a csődgondnokkal. Továbbra is rendszeresen
fizette a részleteket a csődgondnok által megadott számlaszámokra. Amikor a követelés átkerült a
Pénzügyminisztériumhoz és, amikor a szabadkai Adóhatóságtól értesítést kapott a fennmaradó tartozási
összegről és részletekről, úgy látta, hogy nem ismerték el neki az előző öt évben befizetett összegeket
és ki kell költöznie a lakásból, ahol speciális szükségletű kiskorú gyermekével él. Miután
áttanulmányoztuk a teljes dokumentációt és az erre az esetre vonatkozó előírásokat, a hozzánk fordulót
a szükséges jogi támogatásban részesítettük jogainak érvényesítése érdekében, és ezzel elhárult annak
veszélye, hogy kilakoltatják őket a lakásból.

Közvetítés a polgárok, közvállalatok, szolgálatok és egyéb jogi személyek között
Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat
A beszámolási időszakban számos polgártársunk fordult hozzánk a lecsapolási díjjal kapcsolatos
kételyekkel, problémákkal kapcsolatban. 2021 márciusában a közvállalat figyelmeztetést küldött a
vízelvezetési díj beszedésére a természetes személyektől. A figyelmeztetés utasításokat tartalmazott arra
vonatkozóan, hogy a polgárok hogyan vitathatják meg vitatott követeléseiket, és hogyan léphetnek
kapcsolatba a vállalattal a kitűzött határidőn belül. A figyelmeztetésben megjelölt elérhetőségi
telefonszám azonban nem volt használatban, az igények megtárgyalásának határideje nagyon rövid volt,
így a polgárok nem tudtak élni jogaikkal. A közvállalathoz fordultunk a szabadkai polgárok nevében, és
kértük a kapcsolattartási telefonszám üzembe helyezését, valamint a polgárok e-mailben történő
megkeresését, mert egy elérhetőségi telefonszám nem elegendő az egész tartomány területére. A
közvállalat nagyon rövid időn belül reagált és kiküszöbölte a technikai problémákat. Mellékeljük
válaszukat.
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Szabadka Város Helyi Ombudsmanja
Többen is felkerestek bennünket a lecsapolási díj fizetése alóli "mentesség" lehetőségével kapcsolatban.
Annak érdekében, hogy a polgárok ne egyénileg forduljanak a Vízgazdálkodási Közvállalathoz,
elkészítettünk egy átiratot, mellyel nyilatkozatot kértünk arra vonatkozóan, hogy mely bizonyítékokat
kell benyújtani ezen jogosultság érvényesítéséhez. Nagyon rövid időn belül megkaptuk a választ a jog
érvényesítésének menetéről és a szükséges bizonyítékokról a Vízgazdálkodási Közvállalattól.
2021 decemberében a Vízgazdálkodási Közvállalat tömegesen küldött figyelmeztetéseket a lecsapolási
díjak beszedésére. Mivel nagyon sok polgár fordult hivatalunkhoz különféle kérdésekkel és
aggályokkal, mi közleményt adtunk ki, amelyben tájékoztattuk a polgárokat a jogaikról, és nyilatkozati
formanyomtatványt készítettünk a figyelmeztetésre. Ily módon a polgárok tájékozódhatnak tartozásuk
jogalapjáról, a kötelezettség alá eső földterületről, és a tartozás időszakáról, mert ezeket a tényeket
magából a kiküldött figyelmeztetésből nem mindig tudták megállapítani.
Szerbiai Posta
Egy szociális segélyben részesülő polgártársunk azzal a problémával fordult hozzánk, hogy a Szociális
Központtól egyszeri pénzbeli támogatást kapott új személyi igazolvány kiállításának díjára, mert a régit
elvesztette, és személyi igazolvány nélkül nem érvényesítheti alapvető jogait a hivatalos kommunikáció
során. A Posta megtagadta az egyszeri segély kifizetését, mert személyi igazolványát nem tudta
felmutatni, a pénzkiadási eljárás pedig kizárólag személyi okmányokkal történő azonosítással működik.
Ezt a helyzetet a Posta egyik eljárása sem szabályozza, azaz semmilyen jegyzőkönyv nem fedi le azt az
élethelyzetet, amikor elveszett személyi igazolvány miatt jutnak pénzeszközökhöz és azt ki kell utalni.
Megkerestük a Posta illetékeseit, és kértük, hogy találják meg a módját, hogyan tudják ezt az összeget
kifizetni, mert a polgár így megoldhatatlanul kilátástalan helyzetbe került. A teljes helyzet áttekintése
után lehetőség nyílt a pénzeszközök kifizetésére a szükséges biztonsági intézkedések mellett. A Posta
illetékesei lehetőséget találtak arra, hogy a Posta formai protokollját az adott helyzethez igazítsák, és a
szükséges biztonsági intézkedésekkel megoldják az állampolgár problémáját, amely a protokoll szigorú
alkalmazásával megoldhatatlan volt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az intézmény vezetői struktúrája
ebben a „megoldhatatlan” helyzetben segíteni akart a polgáron, és méltányossági okokból az adott
helyzethez igazította a Posta szabályait.
Dr. Svetomir Bojanin Általános és Középiskola
A feljelentést azért nyújtották be, mert az autizmussal élő fiatalkorú nem kapott választ arra, hogy kape kisegítő logopédus támogatást. A válaszban az állt, hogy az iskolához a folyó tanévben 120 igénylés
érkezett logopédus és gyógypedagógus kiegészítő gyógypedagógiai támogatás iránt. További
gyógypedagógiai támogatást egy logopédus és egy fejlesztő gyógypedagógus nyújt. A folyó tanévben
42 tanulónak (ami a maximális létszám) biztosítottak további gyógypedagógiai támogatást, és 78
gyermek-tanuló maradt támogatás nélkül. A fejlődési zavarokkal küszködő és fogyatékkal élő
gyermekek, tanulók és felnőttek nevelési csoportban, más iskolában és családban történő nevelésében
nyújtott kiegészítő támogatás kritériumairól és normáiról szóló szabályzat rendelkezik a jogok
megszerzésének módjáról. Az iskola, azaz a fogyatékos gyermekeket, tanulókat nevelő intézmény a
rendelkezésre álló kapacitásoknak megfelelően nyújt további támogatást.
Szabadka Város helyi ombudsmanjának közleménye december 10-e, az Emberi Jogok Világnapja
alkalmából
Az Emberi Jogok Világnapja alkalmából a Hivatal sajtóközleményt adott ki, amelyben röviden értékelte
a folyó évet. A sajtóközlemény szövegét közöljük:
„1950. óta minden év december 10-én ünnepeljük az emberi jogok világnapját, annak
tiszteletére, hogy két évvel korábban, 1948-ban ezen a napon fogadta el az ENSZ közgyűlése az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amely az emberiség történetében először mondta ki, hogy „minden
embernek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.“ Ez a dokumentum kifejti,
hogy az emberi jogok egyetemesek, és nemzeti hovatartozástól, ideológiai meggyőződéstől, kulturális
és szociális helyzettől függetlenek.
Sajnos december 10-ét az idén is a koronavírus okozta világjárvány árnyékában ünnepeljük,
melynek terjedése, következményei és a megfékezésére irányuló állami intézkedések a
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legközvetlenebbül kihatnak egyes emberi jogok és szabadságok érvényesítésére és élvezetére. Az egész
világ egyesítette erőit e járvány elleni harcban, és úgy tűnik, hogy a közös gond, ez a közdelem a
ragályos kór megfékezéséért most jobban összeköt minnyájunkat, mint eddig bármikor. Az elmúlt
időszakban kiderült, hogy a koronavírus nem csupán egy világméretű egészségügyi válságot okozott,
de messzemenően kihatott a társadalmi és gazdasági folyamatokra is, szerteágazó következményeket
idézve elő az emberek életében. Az egészséghez való jogra úgy kellene tekinteni, mint a legalapvetőbb
emberi jogra, amely nélkül semmilyen más jog nem érvényesülhet.
Ez a világméretű járvány, amely továbbra is uralja életünket, különösen azokat érinti, akik már
korábban is diszkrimináltak voltak, és a társadalom peremére szorultak. A kormányok világszerte eddig
példátlan intézkedéseket vezettek be, hogy megküzdjenek a pandémia okozta kihívásokkal, és
csökkentsék a lakosság életét és egészségét fenyegető veszélyeket. A vírus terjedése az emberáldozatok
mellett a megélhetést is elveszi azoktól a családoktól, amelyek a túlélésért küzdenek.
Úgy tűnik, hogy az elszigeteltség felélesztette a privát szféra egyes hagyományos dimenzióit –
otthonaink zártabbá váltak, mindennapi (magán- és szakmai) tevékenységünk pedig jelentős arányban
helyeződött át családi keretekbe.
A COVID-19 világjárvány nyilvánvalóan új jogi kérdéseket vetett fel és új kihívásokat állított
az emberi jogok közötti egyensúly megteremtése elé, melyeket össze kell hangolni a járvány
megfékezésére hozott óvintézkedésekkel. Ez befolyást gyakorol majd a hosszabb távú emberi jogi
normák kidolgozására a közegészségügy terén, és a közeljövőben meghatározza az emberi jogok
hatékonyságát a rendkívüli helyzetekben. Továbbra is küzdenünk kell azért, hogy megtaláljuk az
egyensúlyt az emberi jogok elért szintjének megőrzése és a korlátozások lehetősége között, hogy ismét
úgy élhessünk, mint a járvány előtt.”
Együttműködés az egykori JSZSZK tagköztársaságok ombudsmanjaival
Hivatalunk együttműködést épített ki a volt tagköztársaságok, különösen Bosznia-Hercegovina,
Horvátország és Macedónia ombudsmanjaival. Ez az együttműködés azoknak a polgárainknak nyújtott
segítségben nyilvánul meg, aki nyugdíjuk egy részét a tagköztársaságokban valósították meg, de a
különböző adminisztrációs, bürokratikus eljárások miatt, vagy a közigazgatás hallgatása miatt nem
tudják ezen jogaikat érvényesíteni az adott tagköztársaságban megvalósított részre. Ezekben az
esetekben, így állampolgárunk konkrét esetében is, az illetékes ombudsmanokhoz fordulunk, megkérve
őket, hogy ellenőrizzék le az illetékes nyugdíjbiztosítónál, hogy miért nem állította ki a határozatot a
nyugdíj vonatkozó részére. Az ombudsmanok minden egyes esetben eljártak kérelmünkre, konkrét
információt nyújtva számunkra az ügyekről, és ha a kérelmeket ki kellett egészíteni, arra rámutattak, és
arra is, amikor a közigazgatás hallgatásának esete állt fenn, figyelmeztetve az eljáró szervet a törvényes
határidőkre és rövid határidő alatt megoldódott állampolgárunk kérelme. Ez az együttműködés nagyon
hatékony, és az adminisztrációs akadályokat, amelyeket a polgár nem tud egyedül leküzdeni, ez az
együttműködés gond nélkül megoldja.
Együttműködés a Francia Társadalombiztosítási Intézettel
Külföldi nyugdíjban részesülő polgár fordult hozzánk, aki akkor már kilenc hónap óta nem kapta meg
nyugdíját Franciaországból (havi 110 euró összegben), pedig rendszeresen küldte az életbenléti
igazolást a Francia Társadalombiztosítási Intézetnek. Hazai nyugdíjának összege 12 000 dinárt tett ki,
ami nem volt elég az alapvető megélhetéséhez, ezért a hivatalunk segítségét kérte. Kiderült, hogy a
Francia Társadalombiztosítási Intézet megváltoztatta a székhelyét, vagyis az intézményt átszervezték,
így az életbenléti igazolás nem jutott el az Intézet új címére. Azt tanácsoltuk, hogy ismét nyújtsa be a
szükséges bizonyítékokat, de a Francia Társadalombiztosítási Intézet az új címre történő megküldést
követően sem fizette ki nyugdíját. A nyugdíjfizetés elmaradásának oka nem volt világos. Mivel
ügyfelünk nem rendelkezett a probléma megoldásához szükséges pénzeszközökkel és ismerettel, a
Hivatal nevében levélben kértük a Francia Társadalombiztosítási Intézetet, hogy indokolja meg, miért
nem fizetik a nyugdíjat, és jogsegélyt nyújtottunk az érintettnek. Ezt követően nagyon rövid időn belül
megkapta az elmaradt nyugdíjakat, és azóta rendszeresen folyósítják a nyugdíját.

MEDIÁCIÓ
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Szabadka Város Helyi Ombudsmani Hivatala 2014 óta rendelkezik képzett mediátorokkal, akik tagjai a
Szerbiai Mediátorok Nemzeti Szövetsége egyesületnek, 2015 óta pedig szerepelnek az Igazságügyi
Minisztérium közvetítőkről vezetett nyilvántartásában.
A mediáció olyan eljárás, amelyben a felek önként próbálnak tárgyalások útján rendezni egy vitás
kérdést, egy vagy több mediátor segítségével, akik segítik a feleket a megegyezésben. A mediátor
szerepe abban nyilvánul meg, hogy támogatja a vitában részt vevő feleket, hogy a pozitív kommunikáció
és a konstruktív problémamegoldó légkör ösztönzésével kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak.
A mediáció mindenekelőtt a viták alternatív megoldása. A mediáció, azaz közvetítés egy folyamat,
amelyben a polgárok gyors, hatékony és olcsó módon megoldhatják egymás közötti viszonyuk során
kialakult konfliktusaikat.
A mediáció alkalmazását már az ókorban jegyezték. Ma ez gyakran proaktív módszer a világ számos
országában, a társadalmi élet különféle területein kialakult összetűzések megoldásának módszereként
alkalmazzák.
Szabadka Város Helyi Ombudsmani Hivatalának két engedéllyel rendelkező mediátora van.
A közvetítések a Helyi Ombudsmani Hivatal helyiségeiben zajlanak, 2016-ban azonban a felek kérésére
a közvetítők először mentek a külvárosi településeken lévő irodába a mediációs eljárás lefolytatására.
Mediátoraink különféle mediátorok számára szervezett szakképzéseken vesznek részt a tudásuk és
készségeik fejlesztése érdekében.
A 2021-es évet a járványhullámok, a koronavírus elleni küzdelem, a védőoltások jellemezték, és
mindezek a körülmények befolyásolták a mediációs folyamatot és azok számát.
2021 folyamán öt esetben fordultak a polgárok a helyi ombudsmani hivatalhoz a konfliktusok közvetítőn
keresztül történő megoldása érdekében. A felek két esetben a tulajdonostársak hozzájárulásának
beszerzése, két esetben a szomszédsági viszonyok rendezése érdekében kezdeményezték a közvetítői
eljárást - a növények megmetszésével kapcsolatos megállapodás ügyében és volt egy megkeresésünk
magáról a közvetítési folyamatról szóló általános információk megszerzésével kapcsolatban.
A felek minden esetben személyesen fordultak a Hivatalhoz, és érdeklődést mutattak a konfliktus békés
megoldása iránt, a hosszadalmas és költséges bírósági eljárások elkerülése érdekében.
A tulajdonostársak hozzájárulása érdekében benyújtott, összesen két állampolgári megkeresésből egy
ügyet a közvetítésre való felkészülés szakaszában sikeresen megoldottunk. Az épület legalizálásához
szükséges hozzájárulás beszerzéséről volt szó. A törvényesítési eljárás megindult, és olyan közös
tulajdonról volt szó, ahol az egyik tulajdonostárs a megrendült szomszédsági viszonyok miatt nem
kívánta beleegyezését adni. A létesítmények legalizálásával foglalkozó illetékes szolgálattal történt
egyeztetést követően megállapításra került, hogy a tárgy dokumentációja hiányos, tehát a feleknek
hiánytalan dokumentációt kell benyújtania, valamint minden tulajdonostárs hozzájárulását. Tekintettel
azonban arra, hogy az épületnek bejegyzett lakóközössége volt, a Lakás- és épületfenntartási törvény
44. szakasza alapján megállapították, hogy a lakók összes szavazatának 2/3-a alapján hozhatnak döntést
a törvényesítés megindításáról, ami azt jelenti, hogy akár az összes tulajdonostárs beleegyezése nélkül
is. A mediáció kezdeményezője ismeri a fenti jogszabályi rendelkezéseket.
Egy másik ügyben kétlakásos családi ház társasházasításához kérték ki a tulajdonostársak
hozzájárulását. A szomszédi kapcsolatok azonban annyira megromlottak, hogy a másik fél a szóbeli
idézés és a közvetítés tárgyának megismerése után megtagadta a közvetítői eljárás megindítását.
Két megkeresésünk volt a szomszéd telekre átnőtt, a szomszédban kárt okozó faágak és egyéb növényzet
metszése miatti konfliktus megoldásával kapcsolatban. A mediáció előkészítő szakaszában egy ügyet
további egyeztetés nélkül sikerült megoldani. A szomszédok közötti problémák békés megoldása is
hozzájárult a jószomszédi kapcsolatok fenntartásához.
Maga a mediációs eljárás előkészületekkel kezdődik, ezek a mediációra alkalmas tárgyak kiválasztása,
a mediátor kiválasztása, a mediáció megkezdéséről szóló megállapodás aláírása és a mediátor
felkészülései. Ezt követően kerül sor a tárgy levezetésére. Fontos kiválasztani a tárgyalás stílusát. A
közvetítőnek figyelmet kell fordítania a megoldás minden aspektusára. Fontos továbbá, hogy a
tárgyalások a felek érdekei és szükségletei alapján történjenek. Fontos kiemelni, hogy a konfliktusok a
mediáció előkészítő szakaszában megoldhatók, ha a konfliktusban érintett felek a kezdeti szakaszban
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felismerik érdekeiket, és hajlandóak a kölcsönösen elfogadható megoldás megtalálására anélkül, hogy
további közvetítői megállapodásra lenne szükség.
A járvány következményei és a társadalom bezárkózása kétségtelenül újabb konfliktusokhoz, vitákhoz
vezet az élet minden területén, ami hatással lesz arra a tendenciára, hogy fokozódik a peren kívüli
vitarendezés közvetítői útján.
EGYÜTTMŰKÖDÉS A MÉDIÁVAL
A helyi ombudsman munkájában nagyon fontos és szükséges a média együttműködése, támogatása
annak érdekében, hogy az állampolgárok megismerjék a Hivatal munkáját, illetve, hogy az általunk
kiadott információk a lakosság számára elérhetőek legyenek. Rendkívül jó együttműködést folytatunk
a helyi és tartományi médiával. Az RTS többször is közvetítette sajtóközleményeinket és nyilatkoztunk
konkrét esetekre vonatkozóan is. A Pink TV, a Prva TV, a Vajdasági RTV, a Yu eco TV, a Szabadkai RTV,
a Pannon Televízió, a Szabadkai RTV folyamatosan követték a munkánkat és közzétették
közleményeinket. A blic.rs, az Espreso, a Telegraf, a Kurir, a Republika, a Pink, a Srbijadanas, a Novosti,
a Vesti, a Szabad Magyar Szó, a Grad Subotica, a Magločistač, a subotica.com, a subotica.info, a
subotičke.rs, a subotica.co.rs internetes portálok, valamint a sajtó – a Politika, a Blic, a Subotičke novine,
a Dani, a Magyar Szó, a 7 nap és a Paragraf.rs szakfolyóirat folyamatosan követték a munkánkat egész
évben.
Interjúkat adtunk a helyi rádióknak, valamint a Vajdasági RTV-nek, a Szabadkai Televíziónak, a Pannon
Televíziónak és az RTS-nek. Tájékoztattuk az állampolgárokat a jogaik gyakorlását jelentősen
befolyásoló új jogszabályokról. Folyamatos együttműködés áll fenn minden olyan médiával, amely a
városban hivatalosan használt nyelveken tudósít.
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.
A jóváhagyott eszközök legnagyobb része a működési költségekre, illetve az alkalmazottak fizetésére
lett felhasználva. A 2021. évi pénzügyi tervvel az iroda munkájához összesen 13.773.000,00 dinár lett
jóváhagyva, ebből 12.160.351,51 dinár lett felhasználva.
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7
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3
5
3
1
1
2
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1
2
1
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Szabadka Város Helyi Ombudsmanja
ÖSSZEFOGLALÓ
A beszámolási időszakban 1598 állampolgár kérte a Helyi Ombudsmani Hivatal segítségét, ami azt jelzi,
hogy polgártársaink ismerik a hivatal munkáját. A jogvédelem területén a megkeresések száma igen
magas volt.
Leggyakrabban szociális-gazdasági problémákkal, vagyonadóval és a közvállalatok szolgáltatásaival
kapcsolatban fordultak hozzánk.
Érezhetően megnőtt azoknak az eseteknek a száma, amikor a hivatalunkhoz való fordulást követően a
közszolgálatok azonnal megoldották a problémát, amelyre a polgár rámutatott. Felfigyeltünk arra, hogy
a közigazgatási szervek és a közszolgálatok igyekeznek gyorsan és hatékonyan kiküszöbölni a
jogsértéseket és a munkájuk során fellépő egyéb szabálytalanságokat. Mindez az állampolgárok jogai
tiszteletben tartásának fokát jelzi.
Az eljárás megindításának és lefolytatásának jogán túl az intézmény egyre inkább alkalmazza a jó
szolgáltatások nyújtásának, a közvetítésnek, valamint a véleményezés és a tanácsadás jogát a
hatáskörébe tartozó tevékenységekben, megelőző intézkedéseket foganatosít, a közszolgálatok
munkájának javítása, valamint az emberi jogok és szabadságok védelme érdekében, ugyanis a jog
leghatékonyabb védelme akkor érvényesül, ha a jogsérelem nem történik meg.
A hivatal kiemelt tevékenységének tartjuk a felek fogadását a külvárosi helyi közösségekben, mert így
biztosítjuk az intézmény jobb elérhetőségét, vagyis az állampolgárok jogainak védelme a lakóhelyükön
valósulhat meg. Így a hivatal székhelyétől való térbeli távolságtól függetlenül kérhetik a hivatal
segítségét.
Úgy gondoljuk, hogy a polgárokkal való közvetlen kapcsolattartás, a debürokratizált szemlélet és az,
hogy a helyi ombudsmani hivatal napi szinten áll a polgárok rendelkezésére, lehetővé teszi
polgártársaink hatékony védelmét.
Magasabb szintű együttműködés valósult meg a tartományi és köztársasági szervekkel, amelyek
munkáját ez a hivatal nem ellenőrzi, azonban a megszólításokon, azaz az állampolgári problémákon
keresztül minőségi együttműködés jött létre. Valamennyi közszolgáltató és közvállalat (amelynek
alapítója nem Szabadka Város), amikor tájékoztattuk őket a munkában történt mulasztásról, azaz az
állampolgárok emberi jogainak megsértéséről (amit a jogi személyen belüli rendes eljárás során nem
sikerült megszüntetni), ezen szolgálatok vezetői áttekintették az esetet, és minden esetben a
méltányosság elveitől vezérelve megváltoztatták az eredeti megoldást, illetve döntésüket, azaz
kiküszöbölték a hiányosságokat a munkában, megerősítve ezzel, hogy meg kell védeni és tiszteletben
kell tartani az emberi jogokat. Külön kiemelnénk a Szabadkai Áramelosztó Részleg, a szabadkai
székhelyű Szerbiai Posta KV, a Szabadkai Földhivatal, a Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat
együttműködését.
Azokban a helyzetekben, amikor a közszférán kívüli jogi személyek sértették meg az emberi jogokat,
sajtóközleményben tájékoztattuk a nyilvánosságot annak érdekében, hogy ezt a lakosság nyomására ne
tegyék többé, illetve, ha a szabályozás nem ismerete miatt jártak el akként, akkor pedig, hogy
ismertessük velük az előírások tartalmát.
A Hivatal Útmutatót dolgozott ki a Szabadka város területén élő fogyatékossággal élő személyek,
alacsony jövedelmű nyugdíjasok, szociálisan veszélyeztetett személyek és gyermekek jogairól és
támogatásairól, hogy tájékoztassa az állampolgárokat a jogaikra vonatkozó előírásokról, mert nincs
egységes szabályozás, amely ezt a terület felöleli, hanem a jogok több szabályozásban szétszórva
találhatók.
Meg kell említeni, hogy továbbra is fennállnak a közszolgálatok által előírt határidőn belüli
határozathozatal elmaradásával kapcsolatos ügyek, amelyekkel az emberek hozzánk fordulnak. Tény,
hogy a járvány miatt bevezetett intézkedések miatt valamennyi jogi személy munkája némileg lelassult,
de úgy gondoljuk, hogy a törvényi határidők továbbra is elegendő időt biztosítanak a felek kérelmeinek
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eldöntésére. Érthető, hogy nincs lehetőség minden kérés esetén azonnali cselekvésre, de az
állampolgárok kéréseire való gyors és időben történő munka prioritást kell, hogy kapjon minden
szolgálat munkájában.
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