
 

A tervek rendszeréről szóló törvény 9. szakaszának 8. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 20/18), a 

helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdés 1. pontja és 66. szakaszának 1. bekezdése 

(az SZK Hivatalos Közlönye 129/07, 83/14, 101/16 és 47/18) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 
1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21 

száma) alapján 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022. március 03-án megtartott 20. ülésén meghozta az alábbi 
 

RENDELETET 

SZABADKA VÁROS 2023-2032. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 
FEJLESZTÉSI TERVE KIDOLGOZÁSÁNAK MEGKEZDÉSÉRŐL  

 

Alaprendelkezések 

 
1. szakasz 

Megkezdjük Szabadka város 2023-2032. időszakra vonatkozó fejlesztési tervének (a továbbiakban: 

Fejlesztési terv) kidolgozását, a Szerb Kormány Közpolitikákért Felelős Köztársasági Titkárságának a helyi 
önkormányzatok fejlesztési tervei kidolgozására vonatkozó irányelvei szerint.  

 

 

2. szakasz 
A jelen rendelet 1. szakaszában foglalt Fejlesztési terv kidolgozásának céljai: Szabadka város (a 

továbbiakban: Város) fejlesztéspolitikái hatékony szervezési és koordinációs modelljének definiálása, és a 

legoptimálisabb megoldások meghatározása a fennálló fejlesztési problémák leküzdésére és a Város lakossága 
társadalmi-gazdasági helyzetének javítására. 

Igyekszünk, hogy egy átlátható folyamat keretében, a fennálló helyzet és az érintettek párbeszéde 

alapján meghatározzuk a jövőképet és azokat a prioritásokat, célokat és intézkedéseket/tevékenységeket, 
amelyek lefedik a társadalom- és gazdaságfejlesztési politika, valamint a környezet- és területfejlesztési 

politika minden kulcsfontosságú aspektusát, amelyek összhangban állnak a nemzetközileg és országos szinten 

elfogadott dokumentumokkal, a költségvetési források optimális felhasználásával, és a Város fenntartható 

növekedésének és fejlődésének biztosításával. 
 

A Fejlesztési terv kidolgozásáért felelős testület 
 

3. szakasz 

A polgármester külön határozatot hoz a Fejlesztési terv előkészítésével, végrehajtásának követésével és 

az arról szóló beszámolókkal megbízott koordinációs testület (a továbbiakban: Koordinációs testület) 
megalakításáról. 

A Koordinációs testület tevékenységi tervet fogad el, azaz meghatározza a tevékenységek 

szakaszonkénti beosztását és ütemét a Fejlesztési terv kidolgozásának módszertana alapján, amit a 

PANNONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség készít el. 
A Koordinációs Testület és a Tematikus Munkacsoport szakmai, adminisztratív és operatív feladatait a 

PANNONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség látja el, ami többek között magában foglalja Szabadka város 

fejlesztési terve munkaváltozatának kidolgozását, a Koordinációs testület irányelvei alapján. 
 

 

Szabadka város fejlesztési terve kidolgozásának szakaszai és dinamikája 
 

4. szakasz 

A Fejlesztési terv kidolgozása a következő szakaszokban történik: 

1. a Fejlesztési terv kidolgozási folyamatának előkészítése és megszervezése - intézményi keretek 
kialakítása a Fejlesztési terv kidolgozásának irányítására, a kidolgozás előkészítésben, 

megtervezésében és irányításában részt vevő testületek munkájának, felelősségének és feladatainak 

szabályozása; 
2. a jelenlegi helyzet áttekintése és elemzése; 

3. a jövőkép és a kiemelt célok meghatározása; 

4. a kiemelt fejlesztési célok megvalósítását szolgáló intézkedések áttekintése és leírása; 

5. a Fejlesztési terv végrehajtási, nyomon követési, jelentéstételi és értékelési kereteinek 
meghatározása; 



6. a Fejlesztési terv tervezetének közszemlére bocsátása; 

7. a Fejlesztési terv tervezetéről szóló közvita lebonyolítása; 

8. a Fejlesztési tervnek a Város képviselő-testülete általi elfogadása és közzététele.  

 A Fejlesztési terv kidolgozásának és végrehajtásának folyamatában az átláthatóság, valamint az összes 
érintett bevonásának lehetősége minden szakaszban biztosított lesz, az előírásoknak megfelelő nyilvános 

konzultációk és közviták lebonyolításával, illetve a Város hivatalos honlapján történő tájékoztatással.   

 

A közvita 
5. szakasz 

A fejlesztési terv tervezetéről szóló közvitát a tervek rendszeréről szóló törvénynek (az SZK Hivatalos 
Közlönye 20/18 szám) és Szabadka város alapszabályának (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19 –egységes 

szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21 szám) megfelelően kell lebonyolítani. 

 

Határidők és időkeretek 
6. 

szakasz 

A 4. szakasz 1. bekezdés 1-7. pontjaiban foglalt tevékenységek végrehajtásának, vagyis Szabadka város 
2023-2032. időszakra vonatkozó fejlesztési terve kidolgozásának határideje 2022.11.15., majd azt Szabadka 

Város Képviselő-testülete kell utalni elfogadásra. 

 A Fejlesztési terv köztes szakaszainak üteme: 
- A 4. szakasz 1. bekezdés 1-2. pontjaiban foglalt tevékenységeket 2022.06.15-éig kell végrehajtani; 
- A 4. szakasz 1. bekezdés 3-6. pontjaiban foglalt tevékenységeket 2022.09.15-éig kell végrehajtani; 

- A 4. szakasz 1. bekezdés 6-7. pontjaiban foglalt tevékenységeket 2022.11.15-éig kell végrehajtani; 

- A 4. szakasz 1. bekezdés 8. pontjában foglalt tevékenységeket 2022.12.23-áig kell végrehajtani. 
 

Átmeneti és záró rendelkezések 

7. szakasz 

A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 

hatályba. 

 

I n d o k o l á s  

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakaszának 1. bekezdés 1. pontja és 32. szakaszának 

1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07, 83/14, 101/16 és 47/18 szám) és Szabadka város 
alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 4. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának  27/19 száma – egységes 

szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21 száma), amely szerint a képviselő-testület a törvénynek megfelelően 

programokat hoz a város és egyes területek fejlesztésére. 
A meghozatal indokai: 2013. május 30-án (Szabadka Város Hivatalos Lapja 15/13 száma) lett közzé 

téve Szabadka város fenntartható fejlesztése 2013-2022. időszakra vonatkozó stratégiájának elfogadásáról szóló 

rendelet.  Ez a dokumentum 2022. végén jár le. 

 A tervek rendszeréről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 20/18 száma) a 9. szakaszának 1. 
bekezdésében definiálja, hogy a helyi önkormányzat fejlesztési terve hosszú távú fejlesztési tervdokumentum, 

amit az önkormányzat képviselő-testülete legalább hét éves időszakra hoz meg, az önkormányzat illetékes 

végrehajtó szervének javaslata alapján. A törvény 9. szakaszának 8. bekezdése előírja, hogy az önkormányzat 
fejlesztési tervének előkészítését és részletesebb tartalmát az önkormányzat képviselő-testülete írja elő a kormány 

azon jogszabályának megfelelően, amely meghatározza az önkormányzatok fejlesztési terveinek kötelező elemeit. 

A tartomány és a helyi önkormányzatok fejlesztési terveinek kötelező elemeiről szóló kormányrendelet 3. 
szakasza (az SZK Hivatalos Közlönye 107/20 szám) részletesen leírja és definiálja az önkormányzatok fejlesztési 

tervének fogalmát.  

Javasoljuk a rendelet meghozatalát a szövegben közölt megszövegezésben. 

Végrehajtók és végrehajtási határidő: Szabadka Város Képviselő-testülete, a PANNONREG Regionális 
Fejlesztési Ügynökség, valamint a Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság Gazdasági és 

Idegenforgalmi Szolgálata, mint szakmai és adminisztratív háttérszolgáltató A végrehajtás határideje 2022.12.23. 

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen rendelet megvalósításához biztosítva 
vannak az eszközök a város költségvetésében. 
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