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Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési 
Alapja 2010.11.08-án kelt I-02-25/2010 számú 
szabályzata (egységes szerkezetű szöveg) 16. szakasz 
1. bekezdés 5. fordulata alapján 

Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési 
Alapjának Igazgatóbizottsága 2011.08.22-én  

 
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 RENDELTETÉSE ÉS 
ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 

Az e pályázatban meghirdetett hitelekben a 
Szabadka város területén élő és ott ingatlannal 
rendelkező természetes személyek – bejegyzett 

mezőgazdasági birtokok tulajdonosai vagy tagjai 
részesülhetnek: 

- MINŐSÉGI TENYÉSZÁLLATOK;   
- ÁLLATTENYÉSZTÉSI 

LÉTESÍTMÉNYEK FELSZERELÉSE ÉS 
- ÁLLATTARTÁSI ÉS 

ÁLLATTENYÉSZTÉSI FELSZERELÉS 
VÁSÁRLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRA. 

 
A hitelek elnyerésének kritériumai: 
- a pályázónak nincsenek tartozásai Szabadka 

Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapjával szemben;  
-  a beruházás értékében vállalat önerő mértéke; 
- a kérelem gazdasági indokoltsága 
- nagyobb számú munkás foglalkoztatása 
- a környezet védelme 

 
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 200-as iroda) vehető át, a következő 
dokumentációt kell mellékelni:  

- a minőségi tenyészállatok tenyésztőjének 
eredeti előszámlája és minden egyes állat 
származási lapja (pedigréje), illetve eredeti dinár 
értékre kiállított előszámla a vásárolandó 
felszerelésre (megjegyzés: az Alap az 
előszámlában a pályázat idején történt 
változásokat nem fogadja el); 
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- 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 (nem feltétel, hogy a jelzáloggal terhelendő 
ingatlan a kérelmező tulajdonában legyen); 

- a mezőgazdasági birtok aktív státuszára 
vonatkozó 2011-es évi bizonylat, amennyiben a 
pályázó a mezőgazdasági birtok tagja, 2011. évi 
kivonat a mezőgazdasági birtokok jegyzékéből; 

- az illetékes hatóság igazolása a 
nyugdíjbiztosítási hátralékok teljesítéséről a 
mezőgazdasági termelő részére a 2010-es évre 
vonatkozóan. Azoknak a pályázóknak, akik a 
Mezőgazdasági Nyugdíjbiztosítási Alapnál 2011-ben 
szereztek biztosítási jogviszonyt, az Alaptól 
bizonylatot kell szerezniük a biztosítási jogviszony 
megszerzéséről; 

- a személyi igazolvány fénymásolata (a 
pályázó, az ingatlan tulajdonosa és minden 
társtulajdonosa részére) 
  

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, 1,5%-
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 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 2011. augusztus 27-étől 2011. 
szeptember 12-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 odaítélt eszközeit kizárólag előszámla 
alapján folyósítják, a beszállító számlájára.  

A teljes pályázati dokumentációt a 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 7 óra 
30-tól 14 óra 30 percig.  

A hiányos és késve érkezett pályázatokat az 
alap nem veszi figyelembe.  

További információk a Városháza II. 
emeletén, a 200-as irodában kaphatók Ivan 
Budinčevićtől vagy a 626-871-es telefonon, 7-től 15 
óráig.  

A Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési 
Alapja igazgatóbizottságnak a középlejáratú hitelek 
odaítéléséről hozott döntése végleges. 

                                                                   
SZABADKA VÁROS  
MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSI 
ALAPJÁNAK  
IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 
Grgo Tikvicki szakállatorvos 

Szerb Köztáraság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
VÁROSI TANÁCS 
Iratszám: III-02-21/2011 
Kelt: 2011.08.23. 
S z a b a d k a 
Szabadság tér 1. 
 

Szabadak Város alapszabályának 66. szakasz 
2. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
26/08 és 27/08-jav. száma) és Szabadka Város 
Közigazgatási hivataláról szóló rendelet 17. 
szakaszának 2. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 6/10 száma) alapján  

a Szabadkai Városi Tanács a 2011.08.23-án 
megtartott 113. ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT  
a közigazgatási hivatal szervezeti és működési 

szabályzata módosítására és kiegészítésére 
vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról 

 
I 

Jóváhagyjuk a közigazgatási hivatal 
szervezeti és működési szabályzata módosítására és 
kiegészítésére vonatkozó szabályzatot, melyet a 
közigazgatási hivatal vezetője hozott meg 2011. 
július 13-án IV-02/III-02-16/2011 szám alatt. 

 
II 

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 
Hivatalos Lapjában. 
    Saša Vučinić, s.k. 

Polgármester 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka Város 
VÁROSI TANÁCS 
Iratszám: III-401-657/2011 
Kelt: 2011.08.23. 
S z a b a d k a  

 
Szabadka Város alapszabályának 57. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 

26/08 és 27/08-jav. száma) és a Közlekedésbiztonság fejlesztéséért költségvetési pénzalap alapításáról szóló 
rendelet 5. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 43/10 száma) alapján 

a Szabadkai Városi Tanács a 2011.08.23-án megtartott 113. ülésén meghozta 
 

a közlekedésbiztonság fejlesztésére előirányzott eszközök Szabadka város területén 2011-ben történő 
felhasználásáról szóló 

PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁT 
 
I 

 A közlekedésbiztonság fejlesztésére előirányzott eszközök Szabadka város területén 2011-ben történő 
felhasználásáról szóló program I. pontjában (a továbbiakban: Program) a Kiadási terv táblázat a következőkre 
módosul: 
  Kiadási terv 

 LEÍRÁS A 2011-re tervezett eszközök 
 
I 

A közlekedési infrastruktúra megjavítása   
10.000.000 

1.1. A közlekedési infrastruktúra megjavítása  Szabadka város 
területén 

 
10.000.000 

II Egyéb tevékenységek az utak közlekedésbiztonságának 
fejlesztésével kapcsolatosan 

10.000.000 

2.1. A közlekedési nevelés és oktatás fejlesztésére irányuló 

tevékenységek 

                                     1.000.000 

2.1.1. Közlekedési gyakorlópályák kiépítése és megjavítása az 
általános iskolákban  

                                     1.000.000 

 2.2. Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos prevenciós-

promóciós tevékenységek 

                                        200.000 

2.2.1. Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos promóciós anyag 
kidolgozása 

                                        200.000 

2.3. A közlekedési rendőrségi egységek műszaki felszerelése                                      8.200.000 

2.3.1.  Járművek beszerzése a közlekedési rendőrség számára  
(szkuterek) 

                                   3.990.000 

2.3.2. Kamerák beszerzése és felszerelése felvétel készítésére a 
rendszámtáblákról és a sebesség mérésére   

                                      
4.000.000 

2.3.3. Számítógépek és kísérő felszerelés beszerzése                                          210.000 
2.4. A biztonsági Tanács munkája                                         600.000 

2.4.1. A Tanács tagjainak tiszteletdíja                                          600.000 
 A 2.1., 2.2., 2.3. és 2.4. összesen 10.000.000 

 ÖSSZESEN     I + II 20.000.000 
II 
 

 A Program II. pontjának 4. bekezdése a következőkre módosul: 
„A közlekedési nevelés és oktatás fejlesztése a következő tevékenységeket foglalja magában: 

- Gyakorlópályák létesítése és javítása az általános iskolákban“ 
A Program II. pontjának 5. bekezdése a következőkre módosul: 
„Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos prevenciós-promóciós tevékenységek a következő aktivitásokat 

foglalják magukba: 

- Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos promóciós anyag kidolgozása“ 
 A Program II. pontjának 6. bekezdése a következőkre módosul: 
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„Az utakon folyó közlekedés ellenőrzését és szabályozását végző közlekedési rendőrségi egységek műszaki 

felszerelésében való részvétele az alábbi felszerelés és szolgáltatások beszerzését foglalja magában: 

- Járművek beszerzése a közlekedési rendőrség számára 
- Tervdokumentáció kidolgozása és kamerák beszerzése és felszerelése felvétel készítésére a 
rendszámtáblákról és a sebesség mérésére  
- Számítógépek és kísérő felszerelés beszerzése “ 

III 
 A Programban szereplő többi adat nem változik. 
 

IV 
A Program módosítása megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában. 
 

          
         Saša Vučinić s.k. 
 
 

POLGÁRMESTER
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Szabadka Város Hivatalos Lapja – Kiadó és nyomda: Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadság tér 1. 
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