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 A helyi önkormányzatról szóló törvény 44. cikkelyének 1. bekezdés 6. pontja (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 29/2007 száma), Szabadka Város alapszabályának 51. szakasza 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08, 27/08-jav.,  46/11-mód. száma) és a Szabadka 
Város 2012-2021 közötti  időszakra vonatkozó helyi fenntartható fejlesztési stratégiája 
kidolgozásának elindításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 32/11 száma) 
alapján  
 

meghívjuk  
SZABADKA VÁROS PARTNERSÉGÉPÍTŐ FÓRUMÁNAK ÜLÉSÉRE 

melyre 2011. november 8-án (kedden) 10,00 órai kezdettel kerül sor a Városháza 
dísztermében, a Szabadság tér 1. cím alatt.  

 
A találkozó célja tájékoztatni a nyilvánosságot arról, hogy valamennyi szakavatott, a 

helyi fejlesztésben érdekelt fél bekapcsolódhat a Szabadka Város 2012-2021 időszakra 
vonatkozó helyi fenntartható fejlesztési stratégiájának kidolgozásába. 
 
 Szabadka Város Képviselő-testületének 2011.06.15-én meghozott rendeletével kezdetét 
vette a stratégiai tervezés folyamata. A stratégiai terv kidolgozásához anyagi támogatást és 
műszaki hátteret az Európai Unió biztosít az Exchange 3 program keretében, melyet az Európai 
Unió szerbiai küldöttsége irányít, és a Városok és Községek Állandó Konferenciája bonyolít le. 
 A program megvalósítására az önkormányzat koordináló csapatot nevezett ki, a stratégiai 
tervezés folyamata pedig a Helyi fenntartható fejlesztési stratégia elfogadásával zárul, amit a 
városi képviselő-testület szavaz meg. 
   
 A stratégiai terv kidolgozása participatív módszerrel, a város fejlesztésében szerepet játszó 
helyi partnerek bevonásával történik, három tematikus munkacsoportban, az alábbi területeken:   

1. gazdasági fejlesztés 
2. társadalmi fejlesztés 
3. környezetvédelem 

 
 A munkacsoportokban kifejtett tevékenységükkel a helyi partnereknek lehetőségük nyílik 
arra, hogy közvetlenül részt vegyenek Szabadka Város fenntartható fejlesztési stratégiájának 
kidolgozásában, és ily módon befolyásolják a közösség fejlődését. 

 
Amennyiben részt szeretne venni a munkacsoportok valamelyikének munkájában és a 

közösség és Szabadka Város átfogó fejlesztését célzó irányelvek kidolgozásában, kérjük töltse ki 
a jelentkezési lapot és járuljon hozzá a stratégiai terv sikeres kidolgozásához. 
 

Ha a Fenntartható fejlesztési stratégia kidolgozásával kapcsolatban további információkra van 
szüksége, nyugodtan forduljon a Gazdaságfejlesztési irodához a 024/626-876 telefonszámon vagy 
a következő e-mail címen: ler@subotica.rs  
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