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Értesítés a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat alkalmazásba vételéről
- a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV, a Köztisztasági és Parkosítási KKV és a Kéményseprő KKV
közvállalatok szolgáltatásaira vonatkozóan
A közműdíj-támogatósáról szóló szabályzat, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete a 2014.
október 30-án megtartott 25. ülésén hozott meg, 2015.01.01-jétől kerül alkalmazásra. A szabályzat előírja a
közműdíj-támogatásra való jogosultságot, a támogatásra jogosult közműfogyasztók kategóriáit, valamint a
támogatás arányát minden közműfogyasztói kategóriára, a szabadkai önkormányzat területére vonatkozóan.
A támogatás az alábbi közműszolgáltatásokat érinti:
1. vízellátás – Vízművek és Csatornázási KKV
2. szennyvíztisztítás és -elvezetés – Vízművek és Csatornázási KKV
3. hulladék begyűjtése és elszállítása – Köztisztasági és Parkosítási KKV
4. kéményseprői szolgáltatások – Kéményseprő KKV
50%-os közműdíj-támogatásra jogosult a közműfogyasztó vagy családtagja, ha:
1)
katonai hadirokkant, mely jogállást az 1990. augusztus 17. utáni és a NATO támadások
idején történt fegyveres akciók részvevőjeként szerezte;
2)
az elesett harcosok és elhunyt hadirokkantak családtagjai.
30%-os közműdíj-támogatásra jogosult:
1. az a szociálisan rászoruló albérlő, aki a szociális lakást Szabadka Város előírásai alapján kapta
bérbe;
2. a közműfogyasztó vagy családtagja, ha:
1) a szociális ellátást szabályozó törvény alapján gyermek utáni ápolási és gondozási díjra
jogosultak;
2) a harcos, rokkant és hadirokkant védelemre vonatkozó előírások szerint havi pénzjáradékra
jogosultak;
3) békeidőbeli rokkant katona;
4) a civil hadirokkantak jogairól szóló szerbiai előírások szerint kedvezményekre jogosult;
5) az 1990. augusztus 17. utáni és a NATO támadások idején történt fegyveres akciók
részvevőjeként kedvezményekre jogosult, ha a család havi összbevételei nem haladják meg
azon szociális segély kétszeresét, amire a család jogosulna a szociális ellátást szabályozó
törvény szerint;
6) nyugdíja nem haladja meg azon szociális segély összegének 150%-át, miben az egyén
részesülne a szociális ellátást szabályozó törvény értelmében, egyedül él és nem rendelkezik
nagyobb lakótérrel, mint amennyit a köztársasági jogszabályok az egyedül élők
szükségleteire előírnak (családtagonként egy szoba plusz még egy szoba);
7) nyugdíjas és olyan családban él, amelynek egyik tagja sem munkaképes, azzal a feltétellel,
hogy a család egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg azon szociális segély
összegének 130%-át, miben az egyén részesülne a szociális ellátást szabályozó törvény
értelmében, és nem rendelkezik nagyobb lakótérrel, mint amennyit a köztársasági
jogszabályok a családok szükségleteire előírnak (családtagonként egy szoba plusz még egy
szoba);
8) szociális segélyben részesül és olyan családban él, amelynek egyik tagja sem munkaképes.
20%-os közműdíj-támogatásra jogosult
- az 1990. augusztus 17. utáni és a NATO támadások idején történt fegyveres akciók
részvevőjeként kedvezményekre jogosult, ha a család havi összbevételei nem haladják meg azon
szociális segély háromszorosát, amire a család jogosulna a szociális ellátást szabályozó törvény
szerint.

A támogatások iránti kérelmeket a közműfogyasztók szombattól, 2014. december 6-ától nyújthatják
be Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Ügyfélszolgálatában, a Városháza Szabadság tér 1. szám
alatti épületének földszintjén, csütörtököt kivéve minden munkanapon 7,30-tól 14,30ig, csütörtökön pedig
7,30-tól 17 óráig, és szombaton 8-tól 12 óráig, illetve a helyi hivatalokban a szokásos munkaidőben.
A kérelemhez mellékelni kell: a kommunális szolgáltatást igénybe vevő család valamennyi nagykorú
tagja személyi igazolványának fénymásolatát (az eredeti személyi igazolványok bemutatásával), a kiskorú
családtagok részére pedig születési anyakönyvi kivonatot, a jogosult vagy családtagja nevére kiállított utolsó
közműszámlát, a közműszolgáltató igazolását arról, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személynek vagy
családtagjának a szabályzat 3. szakaszában foglalt közműszolgáltatók irányában tartozása nincs.
A felsoroltak mellett a jogosultaknak csatolniuk kell a rájuk vonatkozó kategória alatt felsorolt, a
szabályzat 12. szakaszában foglalt külön okmányokat is, amellyel jogállásukat bizonyítják.
A közműdíj-támogatásról szóló rendelet alkalmazásba vételével a közművállalatok szolgáltatási
díjainak támogatásáról szóló 1998. évi szabályzat és az 1990. augusztus 17. utáni fegyveres akciókban részt
vett katonai hadirokkantak, az elesett harcosok és az elesett katonai hadirokkantak családjainak közműdíjfizetési kötelezettsége alóli részleges felmentéséről szóló 2013. évi rendelet hatályát veszti.
Ahhoz, hogy a közműfogyasztók 2015.01.01-től érvényesíthessék a támogatásra való
jogosultságukat, kérelmüket 2015.01.31-éig be kell nyújtaniuk.
A szabályzat és a kérelmek letölthetők az önkormányzat www.subotica.rs honlapjáról.
Fehérvári Magda
a Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára
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Értesítés a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat alkalmazásba vételéről
- a szabadkai Subotica-trans Közvállalat városi és elővárosi menetdíjainak támogatására
A közműdíj-támogatósáról szóló szabályzat, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete a 2014.
október 30-án megtartott 25. ülésén hozott meg, 2015.01.01-jétől kerül alkalmazásra. A szabályzat előírja a
közműdíj-támogatásra való jogosultságot, a támogatásra jogosult közműfogyasztók kategóriáit, valamint a
támogatás arányát minden közműfogyasztói kategóriára, a szabadkai önkormányzat területére vonatkozóan.
A Subotica-trans közvállalat által nyújtott városi és elővárosi közlekedési szolgáltatásokat:
 100%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a városi járatokon azok a szabadkai önkormányzat
területén élő 65 évnél idősebb lakosok, kiknek havi jövedelme nem haladja meg a szociális
segély összegének 321%-át, vagyis 25.000,00 dinárt.
 100%-os kedvezménnyel vehetik igénybe egy elővárosi járaton azok a szabadkai önkormányzat
területén élő 65 évnél idősebb lakosok, kiknek havi jövedelme nem haladja meg a szociális
segély összegének 321%-át, vagyis 25.000,00 dinárt.
A támogatások iránti kérelmeket szombattól, 2014. december 6-ától lehet benyújtani Szabadka
Város Közigazgatási Hivatalának Ügyfélszolgálatában, a Városháza Szabadság tér 1. szám alatti épületének
földszintjén, csütörtököt kivéve minden munkanapon 7,30-tól 14,30ig, csütörtökön pedig 7,30-tól 17 óráig,
és szombaton 8-tól 12 óráig, illetve a helyi hivatalokban a szokásos munkaidőben.
A kérelemhez mellékelni kell: a kommunális szolgáltatást igénybe vevő család valamennyi nagykorú
tagja személyi igazolványának fénymásolatát (az eredeti személyi igazolványok bemutatásával), a havi
járandóságokat igazoló okmányt a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan (nyugdíjszelvény, az
illetékes hatóságok igazolása, nyilatkozat arról, hogy a kérelmező nem részesül külföldi nyugdíjban).
Ahhoz, hogy a közműfogyasztók 2015.01.01-től érvényesíthessék a támogatásra való
jogosultságukat, kérelmüket do 31.12.2014.12.31-éig be kell nyújtaniuk.
A szabályzat és a kérelmek letölthetők az önkormányzat www.subotica.rs honlapjáról.
Fehérvári Magda
a Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

