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A Szabadka Város Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapjának alapításáról szóló rendelet 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 31/14 – egységes szerkezetű szöveg, 39/14, 42/15, 44/16 és 54/16. 
száma) 11. szakaszának 1. bekezdése és 32. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, alapján, 

Szabadka Város Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapjának Igazgatóbizottsága a 2017. 
február 21-én megtartott 2. ülésén meghozta az alábbi  

 
DÖNTÉST 

nyilvános felhívás kiírásáról bankok kiválasztására 
 

I. 
Az Alap nyilvános felhívást ír ki bankok kiválasztására, amelyek lakáshiteleit támogatják 

Szabadka Város Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapja (a továbbiakban: Alap) eszközeiből, az 
Alap megalapítása céljainak megvalósításához szükséges feltételek megteremtésére:  

Az Alap alapításának célja a népszaporulat ösztönzése eszközök odaítélésével Szabadka Város 
területén a banki lakáshitelekhez szükséges önrész biztosítása, vagy a lakhatási feltételek javításához 
szükséges bankhitelek önrészének biztosítására gyermekes házastársak, illetve élettársak, vagy 
gyermeküket egyedül nevelő szülők számára lakáskérdésük megoldására, jelentős anyagi 
kedvezmények biztosításával. 

A banki lakáshitel támogatását az Alap a nyilvános felhívás útján kiválasztott bankkal 
valósítja meg.  
 

II. 
Az Alap eszközeiből a lakáshitel támogatása a következő dokumentumokkal összhangban 

történik: 
-   a Szabadka Város Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapjának alapításáról szóló 

rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 31/14 – egységes szerkezetű szövege, 39/14, 
42/15, 44/16 és 54/16. sz.), (a továbbiakban: Rendelet). 

-   a banki lakáshitelhez szüksége önrész biztosításához való jog megvalósításának módjáról 
szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/16. száma – egységes 
szerkezetbe foglalt szövege), (a továbbiakban: Szabályzat),  

-   jelen Nyilvános felhívásban foglalt feltételek, 
-   a bank hitelezési feltételei, a kiválasztott bank ajánlatával összhangban, valamint  
-   az Alap egyéb általános okiratai. 
Jelen nyilvános felhívás alapján legfeljebb két bank kerül kiválasztásra. 
A kiválasztott bankkal (a továbbiakban: Bank) ügyviteli együttműködésről szóló szerződés kerül 

aláírásra, amely tartalmazza a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. 
A szerződés az ügyviteli együttműködésről három évre szól. 

 
III. 

Az Alap által támogatott banki lakáshitelek fajtái a következők: 
1)   Az Alap a saját eszközeiből eszközöket hagyhat jóvá a banki lakáshitel önrészének a 

biztosítására a jóváhagyott hitel összegének 1/3-ig, de legfeljebb 15.000,00 EUR dinárellenértékéig a 
Szerb Nemzeti Bank hitelezési szerződés aláírásának napján érvényes középárfolyama szerint. A 
kölcsönfelhasználó és a Bank a Bank üzleti politikájában meghatározott feltételekkel (a banki 
hitelfeltételekkel összhangban) szerződést írhat alá 45.000 eurót meghaladó hitelről is, de az Alap által 



biztosított önrész összege nem haladhatja meg a 15.000 eurót.  A jóváhagyott eszközök futamideje 
legfeljebb 25 év. 

2)   Az Alap a saját eszközeiből eszközöket hagyhat jóvá a banki lakáshitel önrészének a 
biztosítására lakhatási feltételek javítása céljából a jóváhagyott hitel összegének 1/3-ig, de legfeljebb 
4.500,00 EUR dinárellenértékéig a Szerb Nemzeti Bank hitelezési szerződés aláírásának napján 
érvényes középárfolyama szerint. A kölcsönfelhasználó és a Bank a Bank üzleti politikájában 
meghatározott feltételekkel (a banki hitelfeltételekkel összhangban) szerződést írhat alá 13.5000 eurót 
meghaladó hitelről is, de az Alap által biztosított önrész összege nem haladhatja meg a 4.500 eurót.  A 
jóváhagyott eszközök futamideje legfeljebb 10 év.  

3)   Az Alap a saját eszközeiből eszközöket hagyhat jóvá a banki lakáshitel önrészének a 
biztosítására a lakhatási feltételek javítása céljából más ingatlan vásárlására olyan kedvezményezettnek, 
aki a döntés értelmében nem megfelelő lakhatási feltételeket biztosító lakás vagy lakóépület 
tulajdonosa a 45.000 EUR maximális összeg és a kedvezményezett tulajdonában levő lakás  vagy 
lakóépület értéke közötti különbség 1/3-ig, de legfeljebb 9.000,00 EUR dinárellenértékéig a Szerb 
Nemzeti Bank hitelezési szerződés aláírásának napján érvényes középárfolyama szerint. A hitel 
kedvezményezettjének tulajdonában levő lakás vagy lakóépület értékbecslését a Bank által kirendelt 
becsüs végzi. A jóváhagyott eszközök futamideje legfeljebb 25 év. 
 

IV 
A Bank kötelezettségei, melyeket elfogad a nyilvános felhívásra való jelentkezéssel: 
Az Alap eszközeinek a banki lakáshitelek önrésze biztosítására szolgáló ranglista kialakítását 

célzó pályázat kiírása után a Bank köteles szabadkai kirendeltségén keresztül a potenciális 
hitelfelhasználót megfelelően tájékoztatni az Alap eszközei odaítélésének feltételeiről és mércéiről, 
valamint a Bank hitelfolyósítási feltételeiről. 

Ha a potenciális hitelfelhasználó úgy dönt, hogy a lakáshitelre való jogot a Banknál valósítja 
meg, a Bank köteles a lehető legrövidebb határidőn belül megtenni a szükséges előkészületeket és 
ellenőrzést a megfelelő hitelképességi bizonylat kibocsátása érdekében, illetve a potenciális 
hitelfelhasználónak kiadni ezt a bizonylatot.   

Az Alap eszközeinek odaítéléséről szóló jogerős döntés kézhezvételét követően a Bank köteles 
a hitelfelhasználók jelentkezési sorrendjében átvenni a dokumentációt és feldolgozni az iratokat a 
lakáshitel jóváhagyása céljából.  

A kérelem elfogadása esetén a Bank előkészíti a hitelszerződést, az Alap pedig a banki 
lakáshitelhez szüksége önrész biztosítására odaítélt eszközökről szóló szerződést, majd meghatározásra 
kerül a szerződések aláírásának időpontja, illetve a lakáshitel realizálásának a határideje. 

A Bank a lakáshitel realizálását megelőzően köteles biztosítani az Alap javára szóló jelzálog 
bejegyzésére vonatkozó hitelesített zálognyilatkozatot az Alap által a lakáshitel önrészének a 
biztosítására szolgáló összeghatárig, valamint bizonylatot arról, hogy az illetékes ingatlan-
nyilvántartási szerv iktatta a hitelesített zálognyilatkozat alapján benyújtott zálogjog-bejegyeztetési 
kérelmet.   

A Bank az Alap szükségleteire köteles a hitelfelhasználótól a zálognyilatkozat mellett egyéb 
fizetés-biztosítási eszközöket is beszerezni az Alap okirataival összhangban.   

A Bank köteles vezetni a hitelnek az Alap eszközeiből biztosított részét, köteles teljes 
számviteli nyilvántartást vezetni és az Alap számára megfizetteti az esedékes követeléseket jelen 
szerződés feltételeivel összhangban az egyénenként jóváhagyott hitelek végleges törlesztéséig.  

Az ügyviteli együttműködésről szóló szerződés lejártát követően a Bank köteles minden 
egyénileg jóváhagyott hitel végleges törlesztéséig tovább vezetni a hitelnek az Alap eszközeiből 
biztosított részét, végezni a számviteli nyilvántartást és az Alap számára megfizettetni az esedékes 
követeléseket, amit az Alap és a Bank közötti külön szerződéssel rendeznek. 

Az Alap számlavezetésének a költségeit a kiválasztott bank nem fizettetheti meg. 
 

V. 
A Bankok a nyilvános felhívásra jelentkezési lapot nyújtanak be. 
A jelentkezési lap mellé a Bankoknak a következőket kell csatolniuk: 

-   az illetékes szerv nyilvántartásának kivonatát, 



-   a képviseletre jogosult személy OP adatlapjának hitelesített fénymásolatát, 
-   a Bank alapszabályát, 
-   a Szerb Nemzeti Bank határozatának a számát a működési engedély kibocsátásáról,  
-   a legutóbbi éves és időszaki állapot- és eredménymérleget, 
-   a legutóbbi újraminősített állapot- és eredménymérleget,  
-   a felhatalmazott könyvvizsgáló jelentését az utolsó zárszámadás könyvvizsgálatának 

elvégzéséről, 
-   a Szerb Nemzeti Banknak eljuttatott utolsó jelentést arról, hogy a Bank ügyvitelét 

összehangolták a bankokról és más pénzügyi szervezetekről szóló törvény 
rendelkezéseivel,  

-   a külön felhatalmazásokkal és felelősséggel rendelkező személyek adatait, 
-   a szabadkai fiókintézet vagy képviselet megnyitásának dátumát, 
-   az üzleti bank szervezeti hálózatának áttekintését, a szervezeti egységeknek a 

jogforgalomban betöltött státusát és felhatalmazásait, 
-   az ilyen célokat szolgáló banki kihelyezések összegét 2016-ban a Szerb Köztársaságban és 

Szabadka Város területén, valamint a folyó évben ilyen célokra tervezett keretösszeget, 
-   A Nemzeti Lakáshitel-biztosító Ügynökséggel a lakáshitelek alapján keletkezett követelések 

biztosításáról és az egymás közti viszonyok rendezéséről szóló szerződés másolatát, 
-   ajánlatot arról, hogy a Bank milyen feltételek mellett hagyja jóvá a hiteleket, azzal, hogy a 

bank köteles a kamatlábat nominális értékben kimutatni és feltüntetni a hitel 
jóváhagyásával kapcsolatos összes járulékos költséget. 
Azokat az ajánlatokat, amelyek a Nemzeti Lakáshitel-biztosító Intézet mellett kiegészítő 

vagyon- vagy személybiztosítást követelnek meg, nem veszik figyelembe.  
 

VI. 
A bank kiválasztásának alapvető mércéje a feltüntetett feltételek teljesítése mellett a nominális 

kamatláb, valamint a hiteljóváhagyás összes járulékos költsége. 
A nyilvános felhívásra a jelentkezés végső határideje 2017. március 2.  
Jelen nyilvános felhívást az Alap valamint a Város honlapján teszik közzé. 
A jelentkezéseket az alábbi címre kell küldeni: Szabadka Város Népszaporulat-ösztönzési 

Lakáshitel Alapja, Szabadka, Szabadság tér 1., zárt borítékban, „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA 
IZBOR BANAKA, NE OTVARATI“ – „JELENTKEZÉS A NYILVÁNOS FELHÍVÁSRA A BANK 
KIVÁLASZTÁSÁRA, NEM FELBONTANI!" megjelöléssel. 

A késve érkező jelentkezéseket nem veszik figyelembe. 
 
 
           Az Igazgatóbizottság elnöke, 
 
         Perica Lakićević s.k. 


