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 A tervezésről és építésről szóló törvény 99. szakaszának 5. bekezdése (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 72/09, 81/09-jav., 64/10 – AB rendelet, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – AB rendelet, 

50/2013 – AB rendelet, 98/2013 – AB rendelet, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 és 37/2019 – más 

törv.) és az építési telkek megszerzéséről, elidegenítéséről és bérbeadásáról, és az építési telkek 

bérleti jogának tulajdonjoggá alakításáról szóló rendelet 16. szakasza (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 14/2015 és 53/2016 száma) alapján 

  

  Szabadka város polgármestere meghozza az alábbi  

 

 

DÖNTÉST 

NYILVÁNOS HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉRŐL SZABADKA VÁROS 

KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ ÉPÍTÉSI TELKEK ÉPÍTÉSI CÉLLAL TÖRTÉNŐ 

ELIDEGENÍTÉSÉRE ÁRVERÉSSEL (LICITÁCIÓVAL) 

 

 

 I.  Az elidegenítés tárgya: 

   

 1. 15879/6 hrsz 04a 53m2 területű telek, ami az Újváros K.K. 1383 számú ingatlanlapjában 

van bejegyezve, Szabadka város köztulajdonában,  

 2. 14777/7 hrsz 84a 24m2 területű telek,  ami az Újváros K.K. 1383 számú ingatlanlapjában 

van bejegyezve,  Szabadka város köztulajdonában,  

 3. 14777/8 hrsz 84a 25m2 területű telek,  ami az Újváros K.K. 1383 számú ingatlanlapjában 

van bejegyezve, Szabadka város köztulajdonában,  

 4. 15799/9 hrsz 06a 28m2 területű telek,  ami az Újváros K.K. 1383 számú ingatlanlapjában 

van bejegyezve,  Szabadka város köztulajdonában,  

 5. 3723/8 hrsz 12a 70m2 területű telek,  ami az Óváros K.K. 10120 számú ingatlanlapjában 

van bejegyezve,  Szabadka város köztulajdonában,  

 6. 4552/10 hrsz 10a 81m2 területű telek,  ami a Nagyfény K.K. 1069 számú ingatlanlapjában 

van bejegyezve,  Szabadka város köztulajdonában,  

 

 II. Kommunális ellátottság:  
 

 1. Újváros K.K. 15879/6 hrsz telek,  aszfaltozott bekötőút járda nélkül,  

 2. Újváros K.K. 14777/7 hrsz telek,  közüzemi vízhálózat,  aszfaltozott bekötőút járda 

nélkül,  közvilágítás,  

 3. Újváros K.K. 14777/8 hrsz telek,  közüzemi vízhálózat,  aszfaltozott bekötőút járda 

nélkül,  közvilágítás,  

 4. Újváros K.K. 15799/9 hrsz telek,  közüzemi vízhálózat,  közvilágítás,  gázvezeték,  

 5. Óváros K.K. 3723/8 hrsz telek,  közüzemi csatornahálózat,  közüzemi vízhálózat,  



aszfaltozott bekötőút,  járda,  közvilágítás,  

 6. Nagyfény K.K. 4552/10 hrsz telek,  közüzemi vízhálózat,  aszfaltozott bekötőút,  járda,  

közvilágítás.  

 

 III. Településrendezési feltételek:  

 

 - A Vasutas település, a Makkhetes és a Kisradanovác egy részének övezeteire vonatkozó 

VIII. általános szabályozási tervbe (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 52/2012 száma) történt 

betekintéssel megállapítást nyert, hogy  az Újváros K.K. 15879/6 és 15799/9 hrsz telkek a közepes 

sűrűségű családi házas lakóövezetben találhatók.  

Erre az övezetre az előírt településrendezési paraméterek a következők: 

- Szabadon álló családi házhoz a telek minimális nagysága 300 m² 

- Az utcafront minimális szélessége 10 m,  

- A telek maximális beépíthetősége 40%,  

- A fő épület maximális szintszáma Fsz+1+Tt,  

- A teleknek csatlakoznia kell a közúthálózathoz. 

 Parkolóhelyeket az adott telkeken belül kell biztosítani. 

 

- Az Újváros K.K. 14777/7 és 14777/8 hrsz telkek  a szabadkai Kertváros és Újváros 

övezetekre és a Kisradanovác, Radanovác és Palics övezetek részeire vonatkozó VII. számú 

általános szabályozási terv (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 11/2014 és 12/2014 száma) szerint 

a 200-as blokkban találhatók és termelő illetve gazdasági tevékenység folytatására szolgálnak. 

Erre az övezetre az előírt településrendezési paraméterek a következők: 

- A telek minimális nagysága 1200 m², míg a maximális méret nincs megszabva, 

- Az utcafront minimális szélessége 30 m,  

- A telek maximális beépíthetősége 50%,  amennyiben a parkolást mélygarázsban biztosítják – 

a maximális beépíthetőség 60%, 

- A maximális telekkihasználtsági mutató 80% (beleértve az összes magasépítészeti 

objektumot, közlekedési és pakolási felületet), 

- Az üzemi és kisipari létesítmények maximális szintszáma Fsz+1, az üzleti célú és 

adminisztrációs épületeké pedig Fsz+2+Tt, 

- A teleknek csatlakoznia kell a közúthálózathoz. 

 Ebben az övezetben létesíthető építményfajták:  üzemi épület, üzemi és üzleti célú épület, 

üzemi és raktárépület, üzleti és raktárépület, üzleti-üzemi épület raktárral, üzleti célú épület, egyéb 

melléképületek (garázs, kazánház, kutak…). 

 A telkeken adottak a feltételek az építéshez azzal, hogy a tárgyat képező területre 

településrendezési tervet kell készíteni, és az építtetőnek csak a terv meghozatala után hagyható 

jóvá az építés.  

 A településrendezési terv kidolgozása az építtető kötelessége.  

 Parkolóhelyeket az adott telkeken belül kell biztosítani. 

 

 - A Szabadka belvárosa – I. zóna részletes szabályozási tervébe (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 6/2010, 55/2011 és 29/2018 száma) való betekintéssel  megállapítást nyert, hogy az 

Óváros K.K. 3723/8 hrsz telek a D blokkban található, és kereskedelmi és üzleti tartalmakra lett 

előirányozva. 

1) Az építmények fajtája és rendeltetése  
 A kereskedelmi és üzleti célú objektumok építésére előirányzott övezetben engedélyezett a 

szállást nyújtó idegenforgalmi és vendéglátó-ipari létesítmények, a vendéglátó-szórakoztató 

tartalmak és a sport és szabadidős létesítmények építése.  
 A fent említett létesítményeken és a tervezett tevékenységeken kívül a zónában közhasznú 

épületeket (az oktatás, egészségügy, szociális védelem stb. terén) is lehet építeni, kivételesen pedig 



lakóépületeket is, de kizárólag csak vegyes rendeltetésű, kereskedelmi és lakóépületekként (a 

lakhatás és üzleti tevékenységek aránya maximum 30:70%).  
 A zónában tilos a kereskedelmi célú építmények, például bevásárlóközpontok, 

nagykereskedelmi létesítmények stb., valamint az adminisztrációs célú épületek építése.  
 A zónában nem engedélyezett a kézműipari létesítmények valamint a szolgáltatóipari 

építmények (üzemanyag és gáztöltő állomások, autómosók, közös garázsok, stb.) építése.  
 A KERESKEDELMI-ÜZLETI célú övezetben az épületek fajtája az építés módját tekintve:  
- zárt vagy nem zárt sorba épített (az épület a telek egyik vagy mindkét oldalsó határát érinti),  
 A KERESKEDELMI-ÜZLETI jellegű övezet keretében, a telek méretétől függően 

különböző épületek építhetők:  
- ÜZLETI célú építmény  
- MULTIFUNKCIONÁLIS építmény – a kereskedelmi és üzleti tartalmak mellett a közhasznú 

tartalmak (kulturális, sport és szabadidős létesítmények) is jelen vannak.  
- SPORT ÉS SZABADIDŐS létesítmények. 
2) A telek legnagyobb megengedett beépíthetősége  
 A Szabadegyetem mellett az építés építési vonalakkal és az épületek maximális 

magasságával illetve szintszámával lesz korlátozva – az eresz maximális magassága 20m, a 

mestergerenda maximális magassága pedig 24m. 
 A tervezett épületen létrehozhatók tetőfelépítmények is, legfeljebb a Szabadegyetem 

toronyház magasságáig, azzal a feltétellel, hogy a vízszintes vetületi felület nem lehet több mint az 

építmény teljes vetületi felületének a 40%-a. 

3) A legnagyobb megengedett szintszám és épületmagasság  
 Pince vagy alagsor építése engedélyezett, figyelembe véve a geotechnikai és hidrotechnikai 

korlátozásokat.   
 A tetőszerkezet keretében kialakítható duplex is, azzal a feltétellel, hogy a tetőnek ezen 

részein kizárólag a tető síkjába belesimuló tetőablak engedélyezett. Azokon a részeken, ahol az 

építmény már meglévő, védelem alatt álló épület mellett épül, a magasságot annak magasságához 

kell igazítani.  
 Az üzleti célú építmények szintjeinek rendeltetése az építmény funkciója és használatának 

módja szerint lehet:  pince, alagsor, földszint és magas földszint, emelet, tetőtér, manzárd és 

padlástér. 

4) Parkolóhelyek és a telek megközelíthetőségének biztosítása  
 A zóna keretében minden építési telekhez bekötőutat kell biztosítani a járművek és a 

gyalogosok részére. A bekötőút minimális szélessége 6,0 m a kanyar minimális belső sugara 8,0 m.  
 A kocsifelhajtókat az egyes komplexumokba a zónán belül a kereszteződésektől a lehető 

legtávolabb kell tervezni, vagyis a teleknek a kereszteződéstől számított legtávolabbi szélén.  
 Parkolóhelyeket az épületeket használók részére szabály szerint a telek keretében kell 

biztosítani parkolók vagy garázsok építésével, és a közutakra való csatlakozás feltételeinek 

megfelelően.   
 A tervezett többfunkciós kereskedelmi és üzleti komplexumokra az a feltétel érvényes, hogy 

megfelelő számú parkolóhelyet illetve garázshelyet kell biztosítani a föld alatti szinte(ke)n, mivel a 

komplexumokon belül nincs elegendő hely a szükséges parkolóhely biztosítására, és a feltételeket 

teljes egészében teljesíteni kell.  
 Azokra a vendéglátó-ipari létesítményekhez a zónán belül, melyeket kategorizálni kell, az 

adott kategóriának megfelelően kell a feltételeket biztosítani, azokhoz pedig, amelyeket nem kell 

osztályozni, minden  70,0 m2 hasznos alapterület után kell egy parkoló vagy garázshelyet 

biztosítani.  
 

 A telekrendezési díj megszabásáról szóló rendelettel(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 

7/2015 és 8/2019 száma) összhangban a saját járművek parkolására a lakó és üzleti célú, illetve az 

üzleti építményekhez a telken belül kell helyet biztosítani, a közút felületén kívül, parkolóhelyek 



vagy garázsok építésével: egy parkoló- vagy garázshelyet lakásonként, vagy az üzlethelyiséghez 

egy parkoló vagy garázshelyet minden 70 m²-re. 
 A közhasználatú építményekre (az oktatás, egészségügy, szociális ellátás terén)  az általános 

tervben vagy az ilyen fajta épületekre érvényes szabályzatoknak és  jogszabályoknak megfelelően 

kell feltételeket biztosítani.  
 Közös garázs csak az épület keretében létesíthető, azzal hogy a föld alatti szint nem csupán 

az épület alapterülete alatti területen belül lehet, de az épület alapszintjén kívül is, szabály szerint a 

terepszint magasságában (vagy maximum 0,5 méterrel emelkedhet ki a terepszint fölé, ha azt a telek 

megengedi), de nem lépheti túl a telek határait. A föld alatti garázs mérete nem számít bele a 

szintterületi mutatóba.   
 A közhasználatú építményekhez és valamennyi tervezett, 1500m2-t meghaladó 

komplexumokhoz kötelező a településrendezési terv kidolgozása. 
 

 - Nagyfény K.K. 4552/10 hrsz telek az Újzsednik település általános szabályozási terve 

szerint (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 55/2011 száma) a 12-es blokkban található és alacsony 

sűrűségű családi házas lakóövezetként szolgál. 

Erre az övezetre az előírt településrendezési paraméterek a következők: 

- Szabadon álló családi házhoz a telek minimális nagysága 750 m², míg a telek maximális 

nagysága 1500 m²,  

- Az utcafront minimális szélessége 15 m,  

- A telek maximális beépíthetősége 30%,  

- A főépület maximális szintszáma Fsz+1+Tt (földszint + emelet + tetőtér) 

- A teleknek csatlakoznia kell a közúthálózathoz. 

 Ebben az övezetben létesíthető építményfajták:  

- CSALÁDI LAKÓHÁZAK 

Szabály szerint egy lakóegységet, legfeljebb pedig 3 lakóegységet tartalmaz. 

- CSALÁDI LAKÓ- ÉS ÜZLETI CÉLÚ ÉPÜLETEK 

Az épület lakótere legfeljebb 2 lakóegységet tartalmazhat. Az épület üzleti célú részét 

funkcionálisan el kell választani a lakótértől. A maximális terület az épület bruttó területének 50%. 

- ÜZLETI CÉLÚ ÉPÍTMÉNYEK 

Az engedélyezett tartalmak: a terciális ágazatban (kereskedelem, szolgáltatások, 

adminisztráció, vendéglátás, szórakoztatóipar); egészségügy (gyógyszertár, általános és 

szakrendelők); szociális ellátás (gyermekmegőrzők, óvodák, játszóházak, idősgondozók); 

mezőgazdaság (gazdabolt, állatorvosi rendelő); szolgáltatóipar (benzin- és gáztöltő állomások, 

autómosók, autószerelő műhelyek); raktározás és egyéb tevékenységek.  

- EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK (a családi házzal, lakó- és üzleti épülettel vagy üzleti célú 

építménnyel egy telken épült objektumok) 

- IPARI ÉPÍTMÉNYEK: 

- kisüzemek (hűtőházak, növény-, gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzemek, alkoholos és 

alkoholmentes italok gyártására, fűszer- és gyógynövény-feldolgozó üzemek, stb.) 

- kisüzemi gyártás,   

- bérelhető raktárak, vagy mezőgazdasági, kisüzemi vagy ipari termelést szolgáló raktárak 

- különféle termelő és feldolgozóipari üzemek,  

- mezőgazdasági üzemek (virág és zöldségtermesztésre szolgáló üvegházak) és  

- mezőgazdasági terményeket (zöldséget és gyümölcsöt) feldolgozó üzemek, melyekhez a 

környezeti hatásfelmérésről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének  135/04 száma) 

és azzal a kormányrendelettel összhangban, amely a környezeti hatásvizsgálat-köteles 

projektek listájának véglegesítéséről és azon projektek listájának meghatározásáról szól, 

melyekhez lehet kérni környezeti hatásvizsgálatot (az SZK Hivatalos Közlönye  84/05), 

megállapítást nyer, hogy nem kötelező rájuk környezeti hatásvizsgálatot készíteni, illetve 

amelyekről a környezeti hatásvizsgálat alapján kiderül, hogy a tervezett termelési és műszaki-

technológiai folyamatok, az energia típusa és mennyisége, valamint a levegő, a talaj, a víz, a 



zaj, a rezgés, a hő és a hő becsült szennyezése nem veszélyezteti a környezetet, illetve hogy a 

negatív környezeti hatások megelőzésére irányuló tervezett intézkedésekkel a negatív hatások 

teljes mértékben kiküszöbölhetőek vagy a törvénnyel megengedett minimumra 

csökkenthetőek. 

 Parkolóhelyeket az adott telkeken belül kell biztosítani. 

 

 Az építési engedély igénylésének határideje: 

 

 A telken tulajdonjogot szerzett személy köteles az építési engedélyek kiadásában illetékes 

hatóságnál, a telek megszerzéséről szóló szerződés megkötését követő nyolc hónapon belül 

szabályos kérelmet benyújtani olyan építmény építésének engedélyezésére, melynek építését az 

érvényes tervdokumentum előírja. 

 

 IV. A telek piaci ára: 

 

 Az elidegenítésre szánt telek kikiáltási ára (piaci értéke):   

   

 1. az Újváros K.K. 15879/6 hrsz 04a 53m2 területű telek  becsült piaci értéke 659.527,51 

dinár, a letét összege: 197.858,25 dinár, 

 2. az Újváros K.K. 14777/7 hrsz 84a 24m2 területű telek   becsült piaci értéke 19.861.686,00 

dinár, a letét összege: 5.958.505,80 dinár, 

 3. az Újváros K.K. 14777/8 hrsz 84a 25m2 területű telek  becsült piaci értéke 19.864.043,75 

dinár, a letét összege: 5.959.213,13 dinár, 

 4. az Újváros K.K. 15799/9 hrsz 06a 28m2 területű telek  becsült piaci értéke 918.013,54 

dinár, a letét összege: 275.404,06 dinár, 

 5. az Óváros K.K. 3723/8 hrsz 12a 70m2 területű telek  becsült piaci értéke 38.791.599,00 

dinár, a letét összege: 11.637.479,70 dinár, 

 6. a Nagyfény K.K. 4552/10 hrsz 10a 81m2 területű telek  becsült piaci értéke 734.597,88 

dinár, a letét összege: 220.379,36 dinár. 

  

 A telek piaci értékét az arra jogosult igazságügyi szakértő állapítja meg. 

 A telek piaci ára nem lehet alacsonyabb az illetékes adóhatóság okiratával megszabott árnál.

  

 

Az árverésen részt vevők kötelesek letétet (biztosítékot) befizetni Szabadka város 840-

1027804-55 számú letéti számlájára 69-236 hivatkozási számmal 97-es jogcímkóddal, mely 

összeg a kikiáltási ár 30%-ának felel meg.  

 

 Az árverés azon résztvevője, aki nem szerzett jogot a telek megvásárlására, az eljárást 

követő öt munkanapon belül visszakapja a befizetett letétet (a visszatérített összeg megegyezik a 

letét címén befizetett dinár összeggel), kivéve ha a résztvevő visszavonja ajánlatát, vagy nem vesz 

részt az árverésen. 

 

 V. Az árverés menete: 

 

 Az árverést a Telekügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bonyolítja le.   

 

 Az árverésen azok a jogi és természetes személyek vehetnek részt, akik írásban jelentkeznek 

a következő címen: Szabadka, Szabadság tér 1., az Általános Közigazgatási és Közös Ügyek 

Szolgálata révén, a hivatal ügyfélszolgálatában, a régi városháza földszintjén, a 16. és 17. számú 

ügyfélpultnál, vagy jelentkezésüket postán továbbítják erre a címre. 

 



 A jelentkezéseket lezárt borítékban kell benyújtani, amelyre kérjük ráírni: „Jelentkezés a 

Szabadka város köztulajdonában lévő telkek elidegenítésére közzétett hirdetményre – határidő előtt 

felbontani TILOS!”    

 

 A jelentkezéseket a Telekügyi Bizottsághoz kell benyújtani a Vagyonjogi Titkárság 

Vagyonjogi, Lakás- és Telekügyi Szolgálata révén.  

A boríték hátoldalán fel kell tüntetni a jelentkező nevét és címét, telefonszámát és a 

kapcsolattartásra kijelölt személy nevét. 

  

 A hirdetményre 2019.11.01-től 2019.12.02-áig lehet jelentkezni, vagyis az írásos 

jelentkezéseket benyújtani. 

 A jelentkezés időben benyújtottnak tekintendő, ha azt a közigazgatási hivatal irattárában 

legkésőbb 2019.12.05-én 12:00 óráig átvették. 

 

 A jogi személy jelentkezési lapjának tartalmaznia kell: a cég teljes nevét és székhelyének 

címét, cégjegyzékszámát, adóazonosító számát és az illetékes hatóság regisztrációs határozatának 

számát. 

 

           A jelentkezési lapot az arra jogosult személy aláírásával és a cég pecsétjével hitelesíteni kell.  

 

 A természetes személyek jelentkezési lapjának tartalmaznia kell: nevét, lakcímét, személyi 

azonosító számát, ha vállalkozó, az illetékes szerv általi bejegyzés adatait (a regisztráció számát, 

dátumát és a szerv nevét) és az adóazonosító számát. 

 

 A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell annak az építési teleknek az adatait is, amelyre 

pályáznak. 

 

 A jelentkezési laphoz mellékelni kell: 

- a jogi személyek esetében a cégbejegyzési okirat (a Cégnyilvántartó Ügynökség kivonata) 

hiteles fénymásolatát    
- a természetes személyek esetében a személyi igazolvány fénymásolatát 
- a vállalkozóknak a vállalkozás bejegyzéséről szóló határozatot  

  a részvételi biztosíték befizetéséről szóló bizonyítékot 
- nyilatkozatot a hirdetményben felsorolt valamennyi feltétel elfogadásáról, és 
- a licitálót képviselő személyekre közjegyző által hitelesített meghatalmazást. 

 

 Az árverésen csak azok vehetnek részt, akik idejében és hiánytalanul benyújtják 

jelentkezésüket, illetve azok, akik a Telekügyi Bizottság felhívására pótolják a hiányosságokat. 

  

 A telek annak a licitálónak lesz eladva, aki azért a legmagasabb árat kínálja fel, ami utólag 

nem csökkenthető. 

 

 Annak a licitálónak, kinek ajánlata el lesz fogadva, a befizetett letét összegét beleszámítják a 

vételárba, és azt kivonják az árverésen elért értékből. 

 

 Az árverést a bizottság elnöke vagy megbízott tagja nyitja meg, majd megállapítja: 

1. Az időben benyújtott és hiánytalan részvételi jelentkezések számát 
2. A késve benyújtott és hiányos részvételi jelentkezések számát 
3. Az árverésen részvételi jogot szerzett résztvevők nevét illetve elnevezését  
4. Az árverés jelenlévő résztvevőit illetve azok jogi vagy megbízott képviselőit, és hogy 

azok rendelkeznek-e szabályos megbízással-meghatalmazással az árverésen való 

részvételhez. 



 Az árverés menete a következő: 

 

1. A bizottság elnöke vagy megbízott tagja kihirdeti a kikiáltási árat és felszólítja a 

résztvevőket annak elfogadására. 
2. Amennyiben a résztvevő nem fogadja el a kikiáltási árat, a befizetett letéti díjat elveszíti.  
3. A bizottság elnöke vagy megbízott tagja felkéri a résztvevőket, hogy tegyék meg 

ajánlatukat a vételárra, ami legalább 1%-kal meghaladja a kikiáltási árat illetve a 

legutolsó felajánlott összeget. 
4. A résztvevők kézfeltartással jelzik ajánlatukat. 
5. A bizottság elnöke vagy megbízott tagja kézmozdulattal engedélyezi az elsőként 

jelentkező résztvevőnek, hogy megtegye ajánlatát. 
6. Az árverés résztvevője köteles közölni, hogy melyik ajánlattevő nevében és milyen 

összeget kínál. 
7. A bizottság elnöke vagy megbízott tagja a legmagasabb megajánlott összeg háromszori 

kikiáltását követően megállapítja a legmagasabb megajánlott összeget és az ajánlattevő 

nevét, aki jogot szerzett a telek megvásárlására. 
 

 A bizottság munkája alatt minden résztvevőnek jogában áll a bizottság munkáját vagy az 

eljárás lefolytatását illetően észrevételt tenni, amit jegyzőkönyvezni kell. 

 

 Az árverés befejezését követően Szabadka város polgármestere határozatot hoz a telek 

elidegenítéséről.  

 

A határozatot továbbítani kell az eljárás valamennyi résztvevőjének. 

 

 A vételi jogot szerzett személy köteles legkésőbb a telek elidegenítéséről szóló határozat 

meghozatalát követő 30 napon belül szerződést kötni Szabadka várossal a telek elidegenítéséről.  

 

 Amennyiben a vételi jogot szerzett személy a említett határidőn belül nem köti meg az 

adásvételi szerződést, a telek elidegenítéséről szóló határozatot hatályon kívül kell helyezni, és a 

vételi jogot szerzett személy az árverésen való részvételért fizetett letéti díjat elveszíti.  

 

 A telket megszerző tulajdonosnak a telek árverésen elért árát egy összegben kell kifizetnie, 

az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. 

 

 A vásárló a telket látott állapotban veszi át. 

 

 Az árverés résztvevői megkapják a telek adásvételi szerződését azzal a jogorvoslati 

utasítással, hogy amennyiben úgy vélik, hogy a telek a törvény rendelkezéseivel ellentétes módon 

lett értékesítve és így jogaikat megsértették, keresetet nyújthatnak be az illetékes bíróságnál a 

szerződés megsemmisítésére, nyolc napon belül miután a szerződésről tudomást szereztek, de 

legkésőbb 30 nappal a szerződés megkötése után. 

 

 Az árverési eljárás minden egyéb kérdés tekintetében az építési telkek megszerzéséről, 

elidegenítéséről és bérbeadásáról, és az építési telkek bérleti jogának tulajdonjoggá alakításáról 

szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/2015 és 53/2016 száma) szerint lesz 

lebonyolítva. 

  

 Az árverés (licitáció) 2019.12.11-én lesz megtartva 12:00 órai kezdettel a Városháza kék 

termében, Szabadkán a Szabadság tér 1. szám alatt. 

 

 



 A hirdetmény teljes szövege közzé lesz téve Szabadka Város Hivatalos Lapjában, Szabadka 

Város Közigazgatási Hivatalának hirdetőtábláján, a Szabadság tér 1. szám alatt a 2019.11.01. és 

2019.12.02. közötti időszakban, Szabadka Város Önkormányzatának www.subotica.rs, honlapján a 

Pályázatok és hirdetmények menüpont alatt, és a Subotičke novine, a Magyar Szó és a Hrvatska 

riječ lapokban. 

 

 A hirdetménnyel kapcsolatban a Vagyonjogi, Lakás- és Telekügyi Szolgálatban lehet 

érdeklődni a Városháza II. emeletén a 213. irodában, vagy a 024/626-806 telefonszámon, 

munkanapokon 08.00-től 12.00 óráig. 

 

 

Bogdan Laban s.k. 

              polgármester 

 

                              

 

http://www.subotica.rs/

