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PÁLYÁZATOT HIRDET 
KÖZÉPLEJÁRATÚ HITELEK ELNYERÉSÉRE A MEZŐGAZDASÁGI 

TERMELÉS FEJLESZTÉSÉRE ÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE SZABADKA VÁROS 
TERÜLETÉN 

 
1. A HITELEZÉS CÉLJA  

A hitelnyújtás alapvető célja pénzeszközök biztosítása a mezőgazdasági tevékenység 
ösztönzésére és a gazdálkodás hatékonyságának növelésére. 
 

2. A HITEL FELTÉTELEI, RENDELTETÉSE ÉS ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 
Az e pályázatban meghirdetett hitelekben a legalább öt éve Szabadka város területén 
élő és ott ingatlannal rendelkező természetes személyek – bejegyzett mezőgazdasági 
birtokok tulajdonosai illetve tagjai részesülhetnek:  
 
- ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNY VÁSÁRLÁSÁNAK 

FINANSZÍROZÁSÁRA ÉS 
- SZAPORÍTÓANYAG VÁSÁRLÁSÁRA GYÜMÖLCS- ÉS 

SZŐLŐTERMESZTÉSHEZ  
 

A hitelek elnyerésének feltétele, hogy a pályázónak nincsenek tartozásai Szabadka 
Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapjával szemben.  
A hitelek odaítélésekor elsőbbséget élveznek azok a pályázók, akik százalékarányban 
nagyobb önrészesedést biztosítanak, akik először pályáznak, illetve a pályázók között 
kisebb arányban képviselt nem tagjai. 
 

3. A HITELIGÉNYLÉS MÓDJA: 
   
     A pályázóknak a hitelkérelmi formanyomtatvány mellett, amely a Szabadka Város 
Közigazgatási Hivatalának Gazdaságfejlesztési, gazdasági, mezőgazdasági és 
idegenforgalmi szolgálata irodájában (Szabadka, régi városháza, II. emelet 238/3 iroda) 
vehető át, a következő dokumentációt kell mellékelni: 
- a szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztőknek: 11 hónapnál nem régebbi igazolás az 
állategészségügyi adatbázisból az állategészségügyi program teljesítéséről; 
- a sertéstenyésztőknek: 6 hónapnál nem régebbi igazolás az állategészségügyi 
adatbázisból az elvégzett oltásokról és újraoltásokról; 
- a baromfitenyésztőknek: 6 hónapnál nem régebbi igazolás az állategészségügyi 
adatbázisból az elvégzett oltásokról és újraoltásokról; 
- eredeti előszámla a hitelezés tárgyáról, dinárban kifejezve (megjegyzés: az 
előszámláknak a pályázati időn belüli módosítását az Alap nem fogadja el) 
- Üzleti terv; 



- 15 napnál nem régebbi telekkönyvi kivonat vagy tulajdoni lap arra az ingatlanra 
vonatkozóan, mely jelzáloggal terhelhető az Alap javára, a jóváhagyott hitel összegénél 
másfélszer nagyobb értékben (megjegyzés: nem feltétel, hogy a jelzáloggal terhelendő 
ingatlan a kérelmező tulajdonában legyen);  
- a mezőgazdasági birtok aktív státuszára vonatkozó 2012-es évi bizonylat; 
- az illetékes hatóság igazolása a nyugdíjbiztosítási hátralékok teljesítéséről a 
mezőgazdasági termelő részére a 2011-es évre vonatkozóan. Azoknak a pályázóknak, 
akik a Mezőgazdasági Nyugdíjbiztosítási Alapnál 2012-ben szereztek biztosítási 
jogviszonyt, az Alaptól bizonylatot kell szerezniük a biztosítási jogviszony 
megszerzéséről; 
- a pályázó, az ingatlan tulajdonosa és minden társtulajdonos személyi igazolványának 
fénymásolata 
 
4. HITELFELTÉTELEK 

- az elnyerhető hitelösszeg felső határa 1.000.000,00 (egymillió) dinár 
- a hitel futamideje 4 (négy) év 
- az éves kamatláb 2%  
- valutazáradék alkalmazása  
- a türelmi idő 12 (tizenkét) hónap, 2%-os időközi kamat felszámolásával 
- a törlesztési részletek elszámolása és a hiteltörlesztés negyedévenként történik  
 

A hitel biztosítékául ELSŐ RANGHELYŰ ZÁLOGJOG szolgál Szabadka 
Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapjának javára. 

A hiteligénylőnek mellékelnie kell a jogosult becsüs által elvégzett 
ingatlanbecslést a termőföldre, házra (vagy lakásra) vonatkozóan, fényképekkel 
együtt (amennyiben a jelzálog tárgya lakóház).  

A jelzálog költségeit a hiteligénylő viseli, a hitelszerződés megkötése előtt. 
 
Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapjának pályázatára 2012. 

október 20-ától november 05-éig lehet jelentkezni.   
A pályázat megjelenik a Subotičke novine, a Magyar Szó és a Hrvatska 

riječ című lapokban, valamint Szabadka Város Hivatalos Lapjában és az 
önkormányzat honlapján. 

Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapjának meghirdetett eszközeit 
kizárólag előszámla alapján folyósítják, a beszállító számlájára. 

A hiteligénylést minden melléklettel együtt a következő címre kell elküldeni:  
Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapja, 24000 Szabadka, Szabadság tér 1. 
címre kell továbbítani, „A PÁLYÁZATRA” jelzéssel, vagy személyesen lehet átadni 
ugyanazon a címen, a régi városháza földszintjén működő Városi Ügyfélszolgálatban, 
a Szabadka, Szabadság tér 1. alatt, munkanapokon 7,30-tól 17 óráig. 

A hiányos és késve érkezett pályázatokat az alap nem veszi figyelembe.  
További információk a Városháza II. emeletén, a 238/3 irodában kaphatók Ivan 

Budinčevićtől vagy a 626-739-es telefonon, 7-től 15 óráig.  
A Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapja igazgatóbizottságnak a 

középlejáratú hitelek odaítéléséről hozott döntése végleges 
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