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POLGÁRMESTERI ELŐSZÓ 

 

Szabadka, a Szerbia északi részén fekvő szecessziós város, „Európa kapuja és a Balkán küszöbe”, 20 

nemzetiség és számos vallás kultúrájával fonódik egybe. 

Szabadka 2023-2032 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési terve valamennyi éritett fél, a városvezetés, az 

intézmények, a magán-és civil szféra, a Szabadkai IT Klaszter 2030 és a polgárok részvételével jött létre. A 

közös jövőteremtés eredménye a gazdag kulturális örökség és a multikulturalizmus, a nemzetközi 

fesztiválok, a vámszabad ipari övezet, a turizmus és a sport megőrzése. 

A 2032-es jövőképben Szabadkát modern, emberközpontú európai városként látjuk, minőségi 

életkörülményekkel; a világ minden tájáról érkező új befektetők és a turisták kedves célpontjaként, 

folyamatos beruházásokkal, az infrastrukturális közmű- és közlekedési hálózat bővítésével, a tiszta és zöld 

város fontosságának fokozottabb tudatosításával és mindenki számára elérhető internettel; ahol a 

városvezetés az átláthatóság és részvétel elvét alkalmazva korszerű, nyitott és felelősségteljes szerepet tölt 

be a polgárok irányába.  

A szakterületenként meghatározott kiemelt célok összhangban vannak az érvényes nemzeti tervekkel, 

hozzájárulnak az ENSZ 2030-as Fenntartható Fejlődési Céljaihoz, és kapcsolódnak az Európai Unió 2021-

2027-es költségvetési időszak prioritásaihoz. 

A nagyberuházások, a Belgrád-Budapest gyorsvasút, a Népszínház épülete, a kórház és a Városi Stadion 

felújításával, a Palicsi Aquapark megépítésével, az új intelligens technológiák alkalmazásával, a megújuló 

energiaforrások felhasználásával a város egy új dimenziót kap. 

 

 

„A legjobb módja, hogy megjósoljuk a jövőt, ha mi magunk teremtjük meg azt!“ (Peter Drucker) 

 

 

 

         Stevan Bakić 

Szabadka polgármestere  
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

SWOT - (ANGOL BETŰSZÓ: -STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS - 

ERŐSSÉGEK, GYENGESÉGEK, LEHETŐSÉGEK, FENYEGETÉSEK) 

EU – EURÓPAI UNIÓ 

ENSZ – EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE 

SZK – SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAT – VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

HÖ – HELYI ÖNKORMÁNYZAT 

IEP – ISKOLÁRA ELŐKÉSZÍTŐ PROGRAM 

KV – KÖZVÁLLALAT 

SZK – SZOCIÁLIS KÖZPONT 

KKV –KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 

RSD – SZERB DINÁR 

EUR – EURÓ 

HÖE – HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG 

NFSZ – NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT 

UN SDG – AZ ENSZ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLJAI 

MEF – MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 

IT – INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK 

NALED – NEMZETI HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYESÜLÉS  

RFÜ – REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 

VT – VÁROSI TANÁCS 

SZVISZ – SZABADKA VÁROS IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 

CSZ –CIVIL SZERVEZETEK 
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1. SZABADKA VÁROS FEJLESZTÉSI TERVE KIDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZERTANI 

MEGKÖZELÍTÉSE ÉS FOLYAMATA 

Bevezető 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022. március 3-án megtartott 20. ülésén határozatot hozott 

Szabadka város 2023-2032. időszakra vonatkozó fejlesztési terve kidolgozásának megkezdéséről, a Szerb 

Köztársaság tervrendszeréről szóló törvénynek megfelelően. 

Szabadka város fejlesztési tervéhez szakmai támogatást a Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség 

nyújtott, amely már hosszú évek óta folytat együttműködést az önkormányzattal az ilyen munkafeladatokon, 

míg a dokumentum kidolgozását a NALED támogatta „Az önkormányzatok kapacitásainak erősítése a 

fejlesztési tervek kidolgozásához” projekten keresztül.  

A folyamat 2022. márciusától decemberéig tartott és lehetővé tette Szabadka város fejlesztési tervének 

elkészítését a jelenleg rendelkezésre álló módszertani útmutatók alapján, elsősorban a Városok és 

Önkormányzatok Állandó Értekezlete kiadványainak köszönhetően, melyek közül külön említést érdemel 

az „Útmutató a helyi önkormányzatok fejlesztés terveinek kidolgozásához”1 című. 

Módszertani megközelítés és a kidolgozás folyamata 

A Szerb Köztársaság tervezési rendszeréről szóló törvény értelmében a fejlesztési terv egy hosszú távú 

fejlesztési tervdokumentum, amelyet a helyi önkormányzat közgyűlése fogad el, legalább hét éves 

időszakra. Az említett törvény szerint a fejlesztési tervek legalapvetőbb elemei a következők: a 

helyzetelemzés, a jövőkép, a kiemelt célok és a javasolt célok elérését szolgáló intézkedések áttekintése, 

rövid leírással. A felterjesztett intézkedéseket az önkormányzat középtávú terveivel és a közpolitikákra 

vonatkozó dokumentumokkal kell részletesen kidolgozni.  

A fejlesztési terv a természeti, társadalmi és gazdasági rendszerek egymásrautaltságának alapfeltevéséből 

kiinduló, integrált tervezés dokumentum, melynek célja a szinergikus hatások elérése, az egyes ágazatok 

alapvető fókuszának megtartása mellett.  

Mint azt az Agenda 2030 is tervbe vette, mind a 17 célt oly módon kell integrálni, hogy az magában foglalja 

a fenntartható fejlődés három dimenzióját: a gazdasági növekedést, a társadalmi befogadást és a 

környezetvédelmet.  

A fejlesztési terv meghatározását illetően a kidolgozás a standard módszertanon alapul, amely több 

szakaszon keresztül mutatható be:  

• Folyamatelőkészítési fázis 

• Folyamatmegvalósítás és dokumentumfejlesztés szakasza  

• A monitoring, értékelés és beszámolók modelljének definiálása a felelősségek megosztásával  

A folyamat előkészítő szakaszában egy munkacsoportot kell kijelölni az önkormányzaton belül, amely 

adminisztrációs szempontból és technikailag irányítja a teljes tervkészítési folyamatot, és amely a fejlesztési 

terv megvalósításához kapcsolódó szervezési tevékenységekért felel.  

Ebben a fázisban történik az érintettek elemzése és a mátrixának kidolgozása. A mátrixnak tartalmaznia kell 

az összes fontosabb szereplőt, amelyek aszerint metszik egymást, hogy milyen befolyással és fontossággal 

bírnak azon a területen, amelyre a terv készül. Az érdekelt felek mátrixa képezi az alapot a munkatestületek 

tagjainak jelöléséhez, a szereplők számától és struktúrájától, valamint a terület sajátosságaitól függően egy 

vagy több tematikus csoportba osztva. Szabadka város esetében az elemzést a fejlesztési terv kidolgozásával 

megbízott csoport tagjai és a Panonreg RFÜ munkatársai közösen készítették el, és így került 

meghatározásra az ágazati munkatalálkozókra meghívottak névsora. Az ágazati értekezletekre meghívottak 

 
1 Kiadó: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Projekat Podrška reformi javne uprave u 

Srbiji, Beograd, 2020 áprilisa 
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névsora természetesen nem volt lezárva, ugyanis az ágazati csoportokkal folytatott munka során felismert 

új érdeklődők is bekapcsolódtak a munkába.  

A folyamatmegvalósítás és a dokumentumfejlesztés fázisa egy átlátható részvételi folyamaton keresztül 

valósul meg, amelyben minden elismert helyi szereplő részt vesz, így a különböző intézmények és 

szervezetek képviselői (tudományos kutatás, fejlesztési ügynökségek, magasabb kormányzati szintek 

döntéshozói, szakértők) szakmai és technikai segítségnyújtás, azaz támogatás nyújtása a felismert 

problémák megoldásában vagy az esetleges intézkedések végrehajtásában. A dokumentumfejlesztési 

szakasz két, egymástól függő lépésből áll: a jelenlegi helyzet elemzése és a jövőkép, a kiemelt célok és 

intézkedések meghatározása. 

➢ A fennálló helyzet elemzése magában foglalja az elsődleges és másodlagos forrásokból származó 

adatok gyűjtését és feldolgozását. A másodlagos adatok gyűjtése a hivatalos statisztikából történik, 

míg az elsődleges adatok gyűjtése különböző módon történik (kérdőívek, felmérések, interjúk stb.). 

Az adatgyűjtési módszerek kiválasztását befolyásolja a gyűjtésre és feldolgozásra rendelkezésre álló 

idő és munkaerő. A fennálló helyzet elemzése szakterületek szerint valósul meg és kerül 

bemutatásra, amelyek a legtágabb keretek között a közösségi, társadalmi és gazdasági infrastruktúra 

képeznek részterületeikkel. A munkatestületek képviselői a rendelkezésre álló adatok alapján 

elvégzett fennálló helyzetelemzés mellett SWOT-mátrixot is készítenek, amely a tervezési folyamat 

legfontosabb eszköze. Szabadka Város esetében három ágazati SWOT elemzés és egy egységes 

SWOT elemzés készült, amely az ágazati dokumentumok integrált változata. 

➢ A jövőkép, a kiemelt célok és intézkedések meghatározása konzultációk formájában zajló részvételi 

folyamatot jelent, amelybe bekapcsolódnak a tematikus csoportokon keresztül korábban 

feltérképezett helyi szereplők. A konzultációs technikák eltérőek lehetnek, és ebben a folyamatban 

a következők lettek alkalmazva: fókuszcsoportok, ágazati találkozók, online felmérések és közvetlen 

interjúk.  

✓ A jövőkép a kívánt jövőbeli állapotot jelenti. A jövőkép a tematikus csoporttalálkozókon 

folyó ötletbörze során alakítható ki. A megfogalmazott jövőkép legyen inspiráló és 

ambiciózus, rövid és könnyen megjegyezhető, megvalósítható és mérhető, ugyanakkor a 

tervezést végző helyi önkormányzatot meg kell különböztetnie a többi területtől.   

✓ A fejlesztési irányok azok a területek, amelyeken belül ki lettek jelölve a kiemelt célok. A 

kiemelt célok előrevetítik a kívánt állapotot, amelyek hozzájárulnak a jövőkép 

megvalósításához, adott intézkedések révén, vagyis olyan intézkedések csoportja, ahol 

minden intézkedés, azaz intézkedéscsoport egy meghatározott prioritási célhoz kapcsolódik. 

A célokat úgy kell meghatározni, hogy azok pontosak, mérhetők, elfogadhatók, reálisak és 

időhöz kötöttek legyenek.  

✓ Az intézkedések olyan tevékenységek összességét jelentik, amelyek a kiemelt célok, azaz a 

kitűzött jövőkép elérését szolgálják. Az intézkedések típusukban és cselekvési módjukban 

eltérőek lehetnek, a kitűzött cél megvalósulásához egy vagy több intézkedés végrehajtása 

szükséges, amelyek kölcsönösen kondicionálhatók. Az intézkedések a fent említett 

kormányrendelet szerint lehetnek: szabályozó, ösztönző, tájékoztató vagy oktató jellegűek, 

szolgáltatásokkal intézményirányítással és szervezéssel kapcsolatosak. 

A fejlesztési terv kidolgozása után a helyi önkormányzat bemutatót és közvitát szervez a tervvel 

kapcsolatban a közösség előtt. A közvitát követően a tervet az városi tanács javaslatára a képviselő-testület 

fogadja el. 

Szabadka város a 2022 -2032. időszakra vonatkozó fejlesztési terv kidolgozásának folyamatában teljes 

mértékben betartotta a fentebb ismertetett módszertant, és teljesített minden tervezett fázist és 

tevékenységet.  
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A kiemelt célok meghatározása során külön figyelemmel lettek elemezve az ENSZ Fenntartható Fejlődési 

Céljai (Agenda 2030), valamint az Európai Unió 2021-2027. közötti időszakra vonatkozó prioritásait, 

ellenőrizve, hogy mely intézkedések fontosak helyi viszonylatban, és melyek végrehajtása járul hozzá az 

ENSZ egy vagy több fenntartható fejlődési céljának vagy uniós prioritásnak az eléréséhez. 

 

A részvételi folyamatok sajátosságai 

Szabadka Város Képviselő-testülete 2022. március 3-án megkezdte a Szabadka város 2022-2030 közötti 

időszakra vonatkozó fejlesztési tervének kidolgozását. és arra koordinátort és munkacsoportot nevezett ki. 

Az egyik első tevékenység az érdekelt felek mátrixának létrehozása volt, minek során feltérképezték a térség 

legfontosabb szereplőit a magán-, a civil és a közszférából, kiket három tematikus csoportba osztottak: 1. 

Életminőség, társadalmi fejlődés és a jó közigazgatás, 2. Városfejlesztés, kommunális infrastruktúra és 

környezetvédelem, 3. Helyi gazdaságfejlesztés. A 2022. szeptembere és novembere közötti időszakban a 

tematikus munkacsoportok munkaértekezleteken és workshopokon azonosították a tervet alkotó összes 

elemet. Minden ágazati csoport legalább két megbeszélést tartott, ahol a víziók kialakításán, a SWOT 

elemzésen, az állítások rangsorolásán dolgoztak az egyes állítások fontosságának (súlyának) értékelésével, 

valamint a SWOT elemzés minden szegmensében lehetséges beavatkozások meghatározásával. A különféle 

módszertani eszközök alkalmazásának köszönhetően az ágazati értekezletek eredményesek voltak – a 

plenáris munkától a névtelen javaslattételen, valamint a mobiltelefonon és a Mentimeter szoftveren 

keresztül történő szavazáson át a lehetséges intézkedések meghatározásáig. Az ágazati értekezleteken 

összesen 166 fő vett részt. A Terv megalkotását vezető csapat különösen büszke a nagy arányú és aktív 

részvételre, valamint a közös munka pozitív hangvételére. 

Annak érdekében, hogy a helyzetelemzés, a jövőkép és a kiemelt célok meghatározásának folyamata minél 

több személy számára elérhető legyen, 2022. október 12. és 30. között online, anonim lakossági felmérést 

szerveztek. A teljes kérdőívet 165 fő töltötte ki, akik minden paraméter szerint (nem, foglalkozás, életkor) 

reprezentatív képet alkotnak az önkormányzat lakóiról. A résztvevők közül 11-en jelezték, hogy további 

hozzájárulást kívánnak nyújtani valamilyen ágazati politika meghatározásához, és ennek érdekében a 

fejlesztési terv kidolgozásával megbízott szakértői csoport külön kikérdezte őket. A minőségileg 

feldolgozott felmérési eredményeket az ágazati értekezletek inputjaiba integráltuk.  

A jelen dokumentumhoz csatolva megtalálhatók a terv kidolgozásának megkezdéséről szóló rendelettel, 

valamint a csapattagok és a koordinátor kinevezéséről szóló határozatokkal együtt az ágazati 

munkacsoportok összetétele, valamint az online felméréshez kapcsolódó statisztikai adatok és feldolgozott 

eredmények is. 

Hogy tovább erősítsük a fejlesztési terv kidolgozási folyamatának átláthatóságát és nyitottságát, 2022. 

november 10-én nyílt partnerségi fórumot tartottunk 70 résztvevővel. A 2 órás találkozón jelen voltak a 

Terv kidolgozásának folyamatában részt vállaló minden lényeges tényező és az érdeklődő lakosság. A 

résztvevők tájékoztatást kaptak a folyamatról, és további javaslatokat tehettek. 

Szabadka város 2023-2032. közötti időszakra vonatkozó fejlesztési tervének tervezete 2022 decemberében 

lett közvitára bocsátva, az erről szóló beszámoló a Terv mellékletében található. 
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2. A VÁROSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 

2.1. Földrajzi fekvése 

 

 Szabadka a Szerb Köztársaság és a Vajdaság Autonóm Tartomány 

legészakabban fekvő városa, a magyar határ közvetlen közelében, a 46º5' 5" 

északi földrajzi szélességen és a 19º 39' 47" keleti földrajzi hosszúságon. 

Északról homokvidék, délre löszmező határolja. A várost északról kiterjedt 

erdők védik a homoktól, melyek 4330 hektáron terülnek el. A város körül több 

tó található. melyek közül a legnagyobbak a Palicsi- és a Ludasi-tó.   

A várostól északra elterülő homokpusztán termékeny gyümölcsösök és 

szőlőültetvények. a termékeny csernozjomon pedig fejlett gazdálkodás folyik 

A Kárpátmedencében fekvő város hosszú történettel és gazdag kulturális 

örökséggel rendelkezik. A szabadkai önkormányzat a város mellett 19 

települést foglal magában, összterülete pedig 1.008 négyzetkilométer. 

Földrajzi fekvésének és szorgos lakóinak köszönve Szabadka az Észak-

bácskai körzet legjelentősebb közigazgatási, ipari, kereskedelmi, közlekedési 

és művelődési központjává vált, a közeli Palicsi-tó pedig a tágabb környék szabadidős és idegenforgalmi 

centrumává teszi.[3] 

Szabadka város közigazgatási területén halad át az E-75-ös páneurópai autóút, amely északról 

Magyarországgal, délen pedig Belgrádon keresztül Dél-Európával, a vasútvonal pedig egész Európával köti 

össze.[4] 

Geomorfológiai szempontból a térség homogén, síkvidék jellegű. Az alföldi síkság egy részén terül el, 

amely Magyarország irányából húzódik egészen a Kúla-Zombor határvonalig. A talaj jellege 

mezőgazdasági szempontból is jelentőssé teszi a vidéket: a mezőgépek minden típusa alkalmazható, a 

termőterületek optimálisan beoszthatók a mezőgazdasági hasznosításra és megoldható az öntözés is. 

A Szabadkai önkormányzat 19 települést ölel fel, összterülete 1.008 km2 

Az önkormányzathoz a következő települések tartoznak: 

1 Bajmok 10 Györgyén 

2 Mišićevo 11 Kelebia 

3 Királyhalom 12 Kisbosznia 

4 Békova 13 Újzsednik 

5 Felsőtavankút 14 Nagyfény 

6 Alsótavankút 15 Palics 

7 Mérges 16 Szabadka 

8 Hajdújárás 17 Csantavér 

9 Ludas 18 Dusanovó 

  19  Visnyevác 

 

  

https://sh.wikipedia.org/wiki/Subotica#cite_note-su-3
https://sh.wikipedia.org/wiki/Subotica#cite_note-4
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2.2. Rövid történelmi áttekintés 

 Írásos dokumentum Szabadkát 1391-ben említi, bizonyos 

azonban, hogy sokkal korábban, már háromezer évvel 

ezelőtt is éltek emberek ezen a vidéken. A gyakori és nagy 

népvándorlások idején a határőrvidéken számos nép 

telepedett le: magyarok, horvátok, bunyevácok, szerbek, 

németek, zsidók, szlovákok és más népek.  Az első ismert 

név, az 1391-ben említett Zobotka óta a települést közel 

kétszáz néven említik, közülük a legismertebbek: Szent-

Mária, Maria-Theresiopolis, Maria Theresienstadt, 

Szabadka és Subotica. 

Kevesebb, mint két évtized alatt. a 19. század végén és a 

20. század elején intenzíven városiasodott és jelentős ipari és kulturális fejlődésen ment keresztül. A 

kézművesség, az ipar és a kereskedelem fejlődését a vasút 1869-es érkezése fellendítette, az erőmű építése 

és a villamos 1897-es bevezetése után pedig virágzásnak indult.  

A város iparának előfutárai a 19. század végén és a 20. század elején a Hartmann & Conen húsexportőr volt, 

amely az országban elsőként használt hűtőházat; a Clotild kénsav- és műtrágyagyár, amelyet 1904-ben 

alapítottak; a Ruff fivérek, akik 1917-ben megalapították a szabadkai édességgyárat; 1923-ban pedig 

létrejött a Sever villanymotorgyár.  

A városházát 1908-ban kezdték építeni, Bíró Károly 

polgármestersége alatt. A két évvel korábban 

meghirdetett pályázaton az első díjat az akkor már 

ismert két magyar műépítész: Komor Marcel és Jakab 

Dezső „A torony alatt” jeligével ellátott terve nyerte el. 

Az építkezés a régi városháza lebontása után kellett 

volna megkezdeni, amely megjelenésében és 

méretében már nem felelt meg a város igényeinek, 

melyben a századfordulón már nem csak a gazdaság és 

a kultúra, de a bürokrácia is megerősödött. A mai 

viszonyokban is hihetetlenül hangzik, hogy ez a 105 x 

55 méteres, 5800 négyzetméter alapterületű épület 76 

méteres tornyával mindössze két év alatt épült meg, és további két évre volt szükség a díszítéshez és 

berendezéséhez. A városháza 1912-ben nyílt meg, mint a 

város közigazgatási központja. Bár a nyertes pályázat az 

akkor uralkodó művészeti irányzat, a barokk jegyeit viselte 

megán, Komor és Jakab a szabadkai Városházat az Európa 

művészeti egén éppen kirajzolódó szecesszió magyar 

variánsának stílusában építették meg.  

A szabadkaiakat felkészületlenül érte az épület, amely 

magasságában és méreteiben játékos stílusában, gazdag 

virágmotívumaival minden képzeletet felülmúlt, és 

mindenkit sokkolt. Így a korabeli helyi újság arról 

tudósított, hogy közvetlenül az építés után a polgárok 

aláírást gyűjtöttek a lebontása érdekében. 

A Városháza egy egész évszázadon át fennmaradt a város 

politikai, közigazgatási, sőt kulturális központjaként. Egy rövid időszak kivételével a múlt század 

nyolcvanas éveinek elején mindig is a szabadkai polgármester székhelye volt. Otthont adva nem csak a 

közigazgatási szerveknek, de számos kulturális intézménynek is. Szabadka minden lakója számára ez az 

épület a város legerősebb szimbóluma, amely szinte egyet jelent magával a várossal.  
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2.3. Adminisztrációs szerkezet 
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3. HELYZETELEMZÉS 

3.1. Életminőség, társadalmi fejlődés és a jó közigazgatás 

A helyzet és a fontosabb tények összegzése a következő fejlesztési iránnyal kapcsolatban: 1. 

ÉLETMINŐSÉG, TÁRSADALMI FEJLŐDÉS ÉS A JÓ KÖZIGAZGATÁS Szabadkán 

✓ A 2011-2020. időszakban a város lakossága 4,15%-kal csökkent, ez az adat Szerbiára: 3,62% 

✓ A születések aránya alacsonyabb az országos és a tartományi átlagnál; 

✓ Az általános iskolai képzettség tekintetében a nettó arány alacsonyabb az országos, a tartományi és a 

többi városban mért átlagnál; 

✓ Az általános iskolából való kimaradás aránya is meghaladja az országos szintű és az összehasonlításul 

szolgáló városokban mért adatokat, de alacsonyabb, mint a tartományban; 

✓ A lemorzsolódás a középfokú oktatásban megegyezik az országos lemorzsolódási átlaggal, míg a 

tartomány és az összehasonlított városok átlagánál magasabb; 

✓ Az 1000 lakosra jutó orvosok száma megegyezik a tartományi adatokkal, és alacsonyabb, mint országos 

szinten és az összehasonlított városoknál. A terhesség első trimeszterében a nők modern egészségügyi 

ellátással való ellátottsága magasabb, mint Szerbiában, a tartományban, és az összes összehasonlított 

városban; 

✓ A szociális ellátásban részesülők aránya a teljes lakosságon belül Szabadkán alacsonyabb, mint 

Szerbiában, a tartományban, és az összehasonlított városokban. Ami a szociális pénzsegélyben 

részesülőknek a teljes népességen belüli arányát illeti hasonló a helyzet: az arány kisebb, mint 

Szerbiában, a tartományban és Nišben, és valamivel magasabb, mint Kragujevacon; 

✓ Szabadkán a nevelőszülőknél és a benntlakásos intézményben elhelyezett gyermekek arányát tekintve 

magasabb, mint Szerbiában, a tartományban és más összehasonlított városokban; 

✓ A nők elleni családon belüli erőszakról bejelentett esetek száma valamivel alacsonyabb Kragujevachoz 

és Nišhez képest, míg a gyermekek elleni családon belüli erőszakos esetek száma magasabb, mint 

Kragujevacon és Nišben; 

✓ Szabadkán és Nišben a bűncselekmények elkövetésének helye szerint elítélt fiatalkorú elkövetők száma 

megegyezik, míg Kragujevacon valamivel alacsonyabb. A jogerősen elítélt felnőttek száma az 

elkövetés helye szerint magasabb, mint az összehasonlított városokban; 

✓ Az önkormányzati költségvetés egy lakosra jutó kiadásai és ráfordításai dinárban alacsonyabbak a 

tartományi és köztársasági átlagnál, lényegesen alacsonyabbak Újvidéknél és magasabbak a többi 

városnál Nagybecskerek kivételével, ahol az értékek azonos szinten vannak; 

✓ A kiadások tevékenységenkénti részesedését tekintve a költségvetési szervek összes kiadásában (%) a 

megfigyelt városokhoz, az országos és tartományi átlaghoz viszonyítva (2020.), a tények a következők: 

• Szabadkán 2020-ban a szociális védelmi kiadások 8,4%-os aránya a költségvetési szervek összes 

kiadásából jelentősen meghaladja az országos, a tartományi, és az összes vizsgált város átlagát, 

• az oktatásra fordított kiadások 22,2%-ot tesznek ki, ami megegyezik a tartományi átlaggal, több 

mint kétszerese az országos átlagnak (9,6%), a vizsgált városokhoz képest pedig alacsonyabb, 

mint Nišben, Kruševacon és Nagybecskereken, és magasabb mint Újvidéken és Kragujevacon, 

• az egészségügyi kiadások 21,4%-ot tesznek ki, ami közel kétszerese az országosnak, mintegy 

4%-kal alacsonyabb a tartományi átlagnál, valamivel alacsonyabb, mint Újvidéken, míg más 

városoknál lényegesen, 8-15%-kal kevesebb.  
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3.1.1. Alapvető népességadatok 

Mutatók Szabadka Szerbia 

Összlakosság (2011-es népszámlálás) : 141.551 7.186.862 

Lakosság becsült száma (2020) 135.678 6.926.705 

Természetes szaporulat (2020) -7.56 - 5.3 

 

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint Szabadkának 141.551 lakosa volt, az önkormányzati elemzések 

szerint a lakosság becsült száma 2021-ben 134.572 fő, míg mára a születések és elhalálozások negatív 

arányából eredően ez a szám is csökkent.  

A 2002/2011. vagyis a két népszámlálás között a város lakosságának száma 4,62%-kal csökkent, ami bár 

valamivel magasabb, mint a népességcsökkenés üteme Szerbia egészét tekintve, ahol az említett időszakban 

a lakosok száma 4,15%-kal csökkent. 

 

A lakosság nemzeti összetétele 

Szabadka város többnemzetiségű közösség, melyben a 2011. évi népszámlálás szerint a legnagyobb 

arányban magyarok élnek, az összlakossághoz képest 35.65%, a szerbek aránya 27.02 %, a horvátoké 

10.0%, a bunyevácoké 9.57%, a fennmaradó 15,49% pedig a többi nemzeti közösség (Albánok, bosnyákok, 

bolgárok, vlachok, goránok, jugoszlávok, macedónok, muzulmánok, németek, romák, románok, oroszok, 

szlovákok, szlovének, ukránok, montenegróiak és akik nem nyilatkoznak nemzeti hovatartozásukat illetően. 
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Szabadka városában a születések aránya a megfigyelt időszakban az alábbi diagramon látható módon 2020-

ban is hozzávetőleges szinten van: 8,94, a halálozási ráta igen magas: 16,50, míg a természetes szaporodás 

mértéke negatív előjelű: -7,56, ami rosszabb, mint 2016-ban, amikor ez az érték -6,51 volt. 

 

 

Az alábbi diagram a Szabadka városra vonatkozó 2020-as adatokat szemlélteti a következő városok 

adataival összehasonlítva: Újvidék, Niš, Kruševac, Kragujevac és Nagybecskerek, továbbá a köztársasági 

és tartományi adatokkal 

 

Születési és halálozási arány, és természetes szaporulat az országos, a tartományi adatokhoz  

és a vizsgált városokhoz képest - 2020.  
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3.1.2. Oktatás 

A lakosság összetétele iskolai végzettség szerint 

Szabadka város - Lakosság (15+ év): 
2011-es 

népszámlálás 

Alapfokú végzettség 28.294 

Középfokú végzettség 60.727 

Főiskolai végzettség 6.402 

Egyetemi végzettség 10.839 

 

Óvodai oktatás 

Óvodai oktatás Szabadkán 2018-2021. 

Szabadka város 2018 2019 2020 2021 

Intézmények száma  6 6 6 6 

Épületek száma 61 63 62 64 

Óvodai oktatásban részt vevő gyermekek száma 4327 4546 4640 4789 

0─3 éves bölcsődés gyermekek száma   1097 1154 1209 1173 

0─3 éves bölcsődés gyermekek aránya %-ban 29.0 29.7 37.3 37.8 

A 3-5 éves óvodás gyermekek száma  2278 2342 2234 2471 

A 3-5 éves óvodás gyermekek aránya %-ban 73.5 77.2 72.5 76.8 

Az iskolai felkészítő csoportos gyermekek aránya 

%-ban 
89.6 93.1 97.1 97.5 

 

Az adatok összehasonlítása más városokkal, valamint a tartományi és országos átlaggal 

2020.  SZK VAT Szabadka Niš Kragujevac Újvidék Kruševac 
Nagybecs-

kerek 

0─3 éves bölcsődés 

gyermekek száma   
50.635 13.336 1.209 1.734 1.765 5.714 625 1.436 

A 3-5 éves óvodás 

gyermekek száma 
101.400 29.755 2.234 3.250 2.722 9.291 1.361 553 

Az iskolai felkészítő 

csoportos gyermekek 

száma 

64.535 17.683 1.226 2.288 1.750 3.836 995 1.046 
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Alapfokú, középfokú és felsőoktatás 

Szabadkán 21 iskola működik és azok kihelyezett tagozatai. A városon kívül általános iskola van 

Újzsedniken, Csantavér, Tavankút, Palics, Hajdújárás, Nagyfény, Györgyén és Bajmok.  

Lemorzsolódás aránya az általános iskolákban (%) más városokhoz,  

az országos és a tartományi átlaghoz képest - 2020. 

 

 
 

Szabadkán 9 középiskola van: a Svetozar Marković Gimnázium, a Bosa Milićević Közgazdasági 

Középiskola, a Politechnikai Iskola, a Vegyészeti és Technológiai Iskola, az Egészségügyi Középiskola, az 

Ivan Sarić Műszaki Iskola, a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, a Szabadkai Zeneiskola és 

a Dositej Obradović Iskolaközpont és Kollégium. 

 

Lemorzsolódás aránya a középiskolákban (%) más városokhoz,  

az országos és a tartományi átlaghoz képest - 2020. godina 
 

 

 

Szabadkán öt felsőoktatási intézmény működik: az Építőmérnöki Kar. A Közgazdasági Kar, a Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar, a Műszaki Szakfőiskola és a Óvó- és Edzőképző Szakfőiskola 
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3.1.3. Egészségügyi ellátás 

A Szabadkai Egészségház egy olyan egészségügyi intézmény, amelynek célja, hogy minden szabadkai 

polgár számára egészségügyi alapellátást biztosítson. A Szabadkai Egészségház keretein belül működik a 

Mentőszolgálat is, amely sürgős és azonnali orvosi ellátást biztosít mindazok számára, akik arra rászorulnak, 

illetve a betegeket elszállítja az egészségügyi intézményekbe mind Szabadka város területén, mind más 

városokba. 

A Szabadkai Egészségháznak megközelítőleg 650 alkalmazottja van, akik munkájukat hét szolgálat 

keretében végzik. 

A Szabadkai Egészségház sajátossága a lakosság számára egészségügyi szolgáltatásokkal nyújtó 

létesítmények nagy száma és azok sokszínűsége. Ugyanis a városban 11, és az elővárosi településeken 

további 12 orvosi szakrendelő működik. 

Külön létesítményekben működnek az alábbi szolgálatok is: 

 Mentőszolgálat 

 Gyermek- és Nőgyógyászati Szakszolgálat 

 Munkaegészségügyi Szolgálat 

 Szakorvosi Szolgálat és Tüdőgondozó 

 Fogászati Szolgálat és 

 Jogi, Gazdasági, Pénzügyi és Műszaki Szolgálat 

 

1000 főre eső orvosok száma -gyermekgyógyászati ellátás, iskolaorvosi ellátás, háziorvosi ellátás, nőgyógyászati ellátás - 

Szabadka 2018-2020.  

 

 
 

Az adatok összehasonlítása más városokkal, valamint a tartományi és országos átlaggal 

2020.  SZK VAT Szabadka Niš Kragujevac Újvidék Kruševac 
Nagybecs-

kerek 

Az orvosok száma 1000 

lakosra 
2,9 2,5 2,5 5,2 4,8 4,1 3,0 2,7 

A nők modern egészségügyi 

ellátással való lefedettsége 

a terhesség első 

trimeszterében (%) 

71,77 66,22 81,08 79,2 60,5 48,74 65,43 52,05 

A védőnői szolgálattal 

lefedettség (szám) 
0,65 0,56 0,57 8,54 0,37 0,67 0,41 0,73 
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3.1.4. Szociális védelem 

A szociális védelemre vonatkozó adatok rövid áttekintése Szabadka városra vonatkozóan 

Szabadka város 2018 2019 2020 2021 

A szociális ellátásban részesülők száma a szoc. központ nyilvántartása szerint 18.226 16.464 13.483 13.214 

A szociális ellátásban részesülő férfiak száma a SZK nyilvántartása szerint 8.231 7.333 6.011 6.082 

A szociális ellátásban részesülő nők száma a SZK nyilvántartása szerint 9.995 9.131 7.472 7.132 

A SZK nyilvántartásában szerelő ellátottak aránya az összlakosság számához 

képest 
13,3 12,1 9,9 9,8 

A szociális központ szakmunkatársainak száma 32 28 27 31 

A szociális pénzsegélyben részesülők száma 4.815 3.980 3.338 2.993 

A szociális pénzsegélyben részesülők aránya az összlakosság számához képest 3,5 2,9 2,5 2,2 

Az ápolási díjban részesülők aránya aránya az összlakosság számához képest  0,17 0,18 0,19 0,17 

Az emelt összegű ápolási díjban részesülők aránya aránya az összlakosság 

számához képest  
0,4 0,4 0,4 0,4 

A gyermekpótlékban részesülők száma (0-17 éves korig)  2.887 2.526 2.252 2.062 

A gyermekpótlékban részesülők száma (0-17 éves korig) és arányuk a 

gyermekek teljes létszámához képest 
12,2 10,7 9,6 8,9 

A benntlakásos intézményben elhelyezett gyermekek aránya (0-17 éves korig) 

minden 1000 gyermekre 
8,7 8,9 9,1 9,3 

Nevelőcsaládoknál elhelyezett gyermekek száma 184 191 194 199 

A nevelőcsaládoknál elhelyezett gyermekek aránya 7,7 8,1 8,3 8,6 

Az idősek otthonában elhelyezett (65 év feletti) személyek száma  273 280 245 212 

Az idősek otthonában elhelyezett 65 év feletti személyek aránya a 65 évnél 

idősebb lakosok teljes létszámához képest 
1,0 1,1 0,9 0,8 

A családi erőszak gyermekek ellen elkövetett, bejelentett eseteinek száma 106 142 236 161 

A családi erőszak nők ellen elkövetett, bejelentett eseteinek száma 328 439 596 532 

A törvénnyel összetűzésbe került gyermekek száma  314 485 498 283 

A törvénnyel összetűzésbe került (6-17 éves) gyermekek aránya minden 1000 

gyermekre 
19,3 30,2 31,4 18,1 

 

A szociális ellátásban részesülők aránya az összlakosságban (%)  

más városokkal, valamint az országos és tartozmányi átlaghoz képest - 2020.  
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A szociális pénzsegélyben részesülők aránya az össznépességben (%) más városokhoz,  

az országos és tartományi átlaghoz képest - 2020. 

 
 

Benntlakásos intézményben és nevelőcsaládoknál elhelyezett gyermekek aránya - más városokhoz,  

az országos és tartományi átlaghoz képest - 2020.  

 
 

Szabadka városában a szociális védelemben részesülők aránya a teljes népességen belül elmarad a 

tartományi és az országos átlagtól, és a megfigyelt városokhoz képest is ez az arány alacsonyabb. Emellett 

természetesen a szociális pénzsegélyben részesülők aránya az összlakosságon belül is alacsonyabb az 

említett átlagoknál, vagyis a vizsgált városoknál. 

A benntlakásos intézményben és nevelőcsaládokban elhelyezett gyermekek arányát tekintve az adatok 

lényegesen magasabbak a tartományi és országos átlagnál, valamint a hozzávetőlegesen azonos szinten lévő 

Kruševac kivételével más városoknál is. 
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3.1.5. Kultúra 

Szabadka város területén 11 művelődési intézmény működik: 

Szabadkai Városi Könyvtár, Szabadkai Városi Múzeum, Kortárs Galéria, Népszínház, Gyermekszínház, 

Kosztolányi Dezső Színház, Szabadkai Történelmi Levéltár, Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi 

Intézet, Lifka Sándor Art Mozi, Danilo Kiš Ifjúsági Kulturális Alapítvány, Dr. Vinko Perčić Képtár és a 

Palicsi Állatkert. 

Az adatok összevetése más városokkal 

2020.  Szabadka Kragujevac Niš Újvidék Kruševac Nagybecskerek 

Mozik száma 2 1 3 3 0 1 

Múzeumok száma 2 3 1 8 1 1 

Színházak száma 3 3 2 7 1 3 

 

3.1.6. Igazságszolgáltatás/közbiztonság 

A következő diagram szemlélteti a bűncselekmények elkövetésének helye szerint elítélt fiatalkorú elkövetők 

arányát a kiskorú lakosság egészében, amelyből látható, hogy az értékek alacsonyabbak az országos és 

tartományi átlagnál, míg a vizsgált városokban hasonló az arány. 

bűncselekmények elkövetésének helye szerint elítélt fiatalkorú (14─17 éves) elkövetők aránya a kiskorú lakosság egészében (%) 

más városokhoz, az országos és tartományi átlaghoz képest  - 2020.  
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3.1.7. A költségvetési szervek kiadásai 

A kiadások tevékenységi körök szerinti részaránya a költségvetési szervek összkiadásaiban  

(%)-Szabadka város 2016-2020. 

 
 

 

A kiadások tevékenységenkénti részaránya a költségvetési szervek összkiadásán belül az oktatásban 

jelentős, mintegy 10%-os csökkenést mutat, az egészségügyben hozzávetőlegesez azonos szinten van, 

enyhe csökkenéssel, míg a szociális ellátásnál jelentős növekedést tapasztaltunk a bázisévhez képest. 

A kiadások legmagasabb aránya, 22,2% 2020-ban az oktatásban volt, az egészségügyi kiadások valamivel 

alacsonyabbak (21,4%), a szociális védelem kiadásai pedig lényegesen alacsonyabbak (8,4%). 

Az alábbi ábra Szabadka város 2020. évi adatait mutatja be és veti össze a következő városok adataival: 

Újvidék, Niš, Kruševac, Kragujevac és Nagybecskerek, valamint a tartományi és országos átlaghoz 

viszonyítva.  

 

Az önkormányzati költségvetés kiadásai és ráfordításai lakosonként (RSD)  

más városokhoz, az országos és tartományi átlaghoz képest  - 2020. 
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A tevékenységenkénti kiadások részaránya a költségvetési szervek összkiadásaiban  

 (%) más városokhoz, az országos és tartományi átlaghoz képest  - 2020.  

 

Az önkormányzati költségvetés egy lakosra jutó kiadásai és ráfordításai 2020-ban elmaradtak a tartományi 

és köztársasági átlagtól, mértékük 41,134, ami lényegesen alacsonyabb az Újvidéki értékeknél, viszont 

magasabbak a többi városénál, Nagybecskere kivételével, ahol az értékek hozzávetőlegesen azonosak. 

A szociális védelemre fordított kiadások kimutatott 8,4%-os részaránya a költségvetési szervek 2020. évi 

összkiadásában jelentősen meghaladja az országos és a tartományi átlagot, valamint az összes megfigyelt 

várost. 

Az oktatás esetében az említett tevékenységre fordított kiadások a teljes összeg 22,2%-át teszik ki, ami 

megegyezik a tartományi átlaggal, az országos átlag több mint kétszerese, megközelítőleg azonos a vizsgált 

városokkal, lényegesen alacsonyabb Nišnél, Kruševacnál és Nagybecskereknél, ill. az említett kiadások 

aránya magasabb, mint Újvidéken és Kragujevacon. 

Az egészségügyi ellátásra fordított kiadások, melyeknek aránya az összkiadásokhoz képest Szabadka város 

esetében 21,4%, a köztársasághoz viszonyítva közel kétszeres érték, mintegy 4%-kal alacsonyabb a 

tartományi átlagnál, bár megközelítőleg alacsonyabb Újvidékhez képest, míg lényegesen alacsonyabb, mint 

más városokban, 8-15 százalék. 
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3.2. Városfejlesztés, kommunális infrastruktúra és környezetvédelem 

A helyzet és a fontosabb tények összegzése a következő fejlesztési iránnyal kapcsolatban: 

VÁROSFEJLESZTÉS, KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 

Szabadkán 

✓ A népsűrűséget tekintve Szabadka a km2-enkénti 135 lakossal meghaladja az országos (89), a 

tartományi (85) és a nagybecskereki (86, ) átlagot, de elmarad Újvidék (519), Niš (427) és Kragujevac 

(210) mögött, Kruševaccal (139) pedig megközelítőleg azonos szinten van; 

✓ Az összlakosság 92,30%-a csatlakoztatva van a városi vízvezeték-hálózatra, ezzel Szabadka elmarad 

Újvidék (102,30%), Kragujevac (103,90%), a tartomány (96,52%) és Kruševac (95,20%) mögött, 

viszont megelőzi a niši (53,70%) és az országos (86,71%) átlagot; 

✓ A családok 59,70%-a csatlakoztatva van a szennyvízcsatorna hálózatra, így Szabadka csak a niši 

(38,30%) és a tartományi (52,94%) átlagot haladja meg, míg az országos és a többi vizsgált város átlagát 

tekintve jelentősen elmarad az átlag (61,00-95,60%) mögött; 

✓ Az összes elvégzett építési munka és az újépítésű lakásokon végzett munkák összértéke egy lakosra 

Szabadkán hasonló, mint az összehasonlított városokban, míg az országos és a tartományi átlagtól 

jelentősen elmarad; 

✓ A személygépkocsik száma 1000 lakosra Szabadkán 319, ami majdnem azonos, mint Kragujevacon 

320 és Nišben 295; 

✓ Szabadkán 12 közvállalat működik, több, mint Nišben (11), Kruševacon (4), Kragujevacon (4) és 

Nagybecskereken (8), de kevesebb, mint Újvidéken (19); 

✓ A közvállalatokban alkalmazottak száma Szabadkán 1000 lakosonként 8 fő, ami valamivel meghaladja 

Kruševac, Kragujevac és Nagybecskerek várásokat, ahol ez a szám 7, és elmarad Újvidék (19) és Niš 

(12) mögött; 

✓ Szabadka fizetőképességi mutatója 236,8, ami lényegesen alacsonyabb Újvidékhez képest (496,3) és 

magasabb a vizsgált városokkal összehasonlítva: Niš (172,1), Kruševac (110,6), Kragujevac (233,4), 

Nagybecskerek (145,5); 

✓ Szabadkán az összjövedelem alkalmazottanként ezer dinárban 4.209,17, közel azonos szintem van 

Újvidékkel (4.305,07) és meglehetősen magasabb, mint a vizsgált városokban. 
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3.2.1. Alapvető adatok 

A diagramon látható az egy km2-re jutó lakosok száma, ahol Szabadka város lakosainak száma (135) 

messze meghaladja a vidéki és országos átlagot, valamint a vizsgált városokra vonatkozó értékeket.   

Népsűrűség- lakosok száma km2-enként – más városokhoz,  

az országos és a tartományi átlaghoz képest - 2020.  

 
 

3.2.2. Környezetvédelem 

Vízellátás 

Szabadka város 2018 2019 2020 2021 

A vízvezeték-hálózat hossza. km 587 588 589 588 

Szolgáltatott ivóvíz. ezer m³ 8.576 8.172 8.160 8.253 

A vízvezeték-hálózatra csatlakoztatott családok 48.290 48.646 49.098 49.808 

A vízvezeték-hálózatra csatlakoztatott családok részaránya % 76,01 76,57 77,29 78,40 

 

A vízvezeték-hálózatra csatlakoztatott családok %-aránya az összes családhoz képest – a vizsgált városokkal  

a köztársasági és a tartományi átlaggal összehasonlítva – 2020.  
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A vízhálózatra csatlakoztatott háztartások 92,30%-os arányával Szabadka város az országos átlag felett és 

a tartományi átlag alatt van. A vizsgált városokhoz képest jól látható, hogy Szabadka város ebben elmarad 

a többi város mögött, kivéve Ništ, ahol ez a mutató csaknem kétszer alacsonyabb.  
 

Szennyvízelvezetés 

Szabadka város 2018 2019 2020 2021 

Szennyvízcsatorna-hálózat hossza 356 359 355 360 

A szennyvízelvezető rendszerbe kibocsátott szennyvíz. ezer m³ 4.786 4.890 4.872 4.613 

Megtisztított szennyvíz. ezer m³ 11.133 9.790 10.338 10.009 

A tisztított szennyvíz százalékaránya a vízelvezető rendszeren 100% 100% 100% 100% 

A csatornahálózatra csatlakoztatott háztartások 27.899 28.125 28.191 28.639 

A szennyvízelvezető rendszerre/csatornahálózatra 

csatlakoztatott háztartások százalékaránya  % 
43,92 44,27 44,38 45,08 

 

A csatornahálózatra csatlakoztatott háztartások aránya az összes háztartás számában – a vizsgált  

 városok, az országos és tartományi átlaghoz képest - 2020.  

 
 

A szennyvízhálózatra kötött háztartások 59,70%-ával Szabadka város Niš város kivételével a vizsgált 

városokhoz és az országos átlaghoz képest alacsonyabb értéket mutat, míg a tartományi átlaghoz képest ez 

az érték magasabb.  
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3.2.3. Építészet 

Szabadka város 2018 2019 2020 

Az elvégzett munkálatok összértéke ezer dinárban 5.852.240 6.657.487 8.991.783 

Az új épületeken elvégzett munkálatok összértéke 

ezer dinárban 
2.167.290 3.641.643 4.763.050 

A megépült lakások száma 160 341 561 

A megépült lakások alapterülete (m2) 13.951 26.271 - 

Megépült lakások 1000 lakosra 1,2 2,5 4,1 

Az építőipari beruházások aránya a többi 

beruházáshoz viszonyítva 
11,39 9,98 13,6 

 
 

Megépült lakások 1000 lakosra – más városok, az országos és tartományi átlaghoz képest - 2020.  
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3.2.4. A közvállalatok és közművállalatok pénzügyi mutatói 

Szabadka város 2016 2017 2018 2019 2020 

KKV száma 12 12 12 11 12 

KKV alkalmazottainak száma 1221 1217 1163 1053 1149 

KKV alkalmazottak száma 1000 lakosra 9 9 8 8 8 

A gazdálkodásból származó nettó 

eredmény ezer dinárban 
378.441 394.257 179.383 79.989 95.836 

 

Szabadka városban 12 köz- és közművállalat működik: 

 Szabadka Város Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalata 

 Köztisztasági és Parkosítási KKV 

 Subotica-trans KV 

 Palics-Ludas KV' 

 Vízművek és Csatornázási KKV 

 Stadion KKV 

 Szabadkai Piacok KKV 

 Parking KKV 

 Temetkezési KKV 

 Kéményseprő KKV 

 Szabadkai Gázművek KKV' 

 Szabadkai Távfűtőművek KKV 

 

 

Fizetőképességi mutató/pénzügy stabilitási mutató (%)– a referenciavárosokhoz képest - 2020.  
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A diagram a fizetőképesség és a pénzügyi stabilitás együtthatóit mutatja a referenciavárosokhoz 

viszonyítva. 

A fizetőképességi együtthatót tekintve Szabadka városa 236,8-as értékkel elmarad Újvidék mögött, melynek 

együtthatója kétszer magasabb (496,3), míg Kragujevaccal (233,4) megközelítőleg egy szinten áll. Más 

városokban ez az együttható lényegesen alacsonyabb értéket mutat Szabadkához képest. Ez az érték azt 

mutatja, hogy a KKV képes-e minden fizetési kötelezettségét teljesíteni, feltéve, hogy azok ugyanazon a 

napon esedékesek. A társaság fizetőképes, ha a fizetőképességi mutató legalább 1. 

A pénzügyi stabilitási mutató megmutatja, hogy mennyi hosszú lejáratú eszközt finanszíroznak hosszú távú 

finanszírozási forrásokból. Vagyis azt mutatja meg, hogy hány dináros hosszú távú finanszírozási forrás 

fedez egy, hosszú távon lekötött dinárt. Szabadka város lényegesen alacsonyabb együtthatóval rendelkezik, 

mint Kruševac és Nagybecskerek, bár megközelítőleg azonos szinten van, de valamivel mégis alacsonyabb 

Kragujevachoz és Nišhez képest, és némileg magasabb Újvidék városához képest. 

 
Egy alkalmazottra jutó összbevétel ezer dinárban - a referenciavárosokhoz képest - 2020. 
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3.3. Helyi gazdaságfejlesztés Szabadkán 

A helyzet és a fontosabb tények összegzése a következő fejlesztési iránnyal kapcsolatban: HELYI 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS Szabadkán 

✓ A 2021. évben a cégek száma 3394, míg a vállalkozások száma 4220 volt. 2018. óta napjainkig a cégek 

száma lassan csökken, míg a vállalkozások száma lassan növekszik. 

✓ 2020-ban a megszüntetett cégek aránya (%) Szabadkán 6,9 volt, ami magasabb, mint Újvidéken (2.0), 

Kruševacon (5.3), Kragujevacon (5.0) és alacsonyabb, mint Nišben (7.6) és Nagybecskereken (7.1) 

✓ A megszüntetett vállalkozások aránya (%) Szabadkán (8.) a 2020. évben alacsonyabb volt minden 

referenciavárosnál, kivéve Újvidéket (4.6) 

✓ Szabadkán Kragujevachoz (23%) és Nišhez (22.4%) képest a legkevesebb az importőr (18.6%), de 

ugyanakkor az exportőr is (9.4%) Nišhez (12.5%) és Kragujevachoz (15.9% ) viszonyítva 

✓ Az összes alkalmazottból (45896) a 2020. évben 83.9% jogi személynél dolgozik, 13.3% a 

vállalkozások és dolgozóik, és 2.8% a bejegyzett magánvállalkozó 

✓ Az alkalmazottak szerkezete tevékenységek fajtájaként, mint az összes dolgozó százalékaránya: 

mezőgazdaság - 1%, feldolgozóipar - 32.8, kis- és nagykereskedelem - 15.9%, oktatás - 5.9%, 

egészségügyi és szociális ellátás - 7.6%, közlekedés és raktározás - 7.6% építőipar - 4.7% 

✓ A foglalkoztatás területi együtthatója - egy adott területi egység gazdasági tevékenységtől való 

függőségét jelenti. Az együttható 2 feletti értékei nagymértékben függnek az adott tevékenységtől. 

Szabadka esetében a feldolgozóiparban a legmagasabb a foglalkoztatási arány (1,48)  

✓ A munkanélküliek összlétszáma 2020-ban 4178 volt, ami 1000 lakosra 31 munkanélkülit jelent. Az 

1000 lakosra jutó munkanélküliek számát Kragujevaccal (92) és Nišsel (97) összehasonlítva Szabadka 

sokkal jobb helyzetben van.  

✓ A munkanélküliek képzettségi szerkezete azt mutatja, hogy 51,2%-uk képzetlen, 35,7%-a középfokú, 

13,1%-a főiskolai vagy egyetemi végzettségű.   

✓ Az egy alkalmazottra jutó adók és járulékok nélküli átlagbér 2020-ban 55.698,00 dinár volt. Más 

városokhoz képest valamivel kevesebb, mint Nišben (57.009,00), Kragujevacon (57.400,00), 

Nagybecskereken (57.231,00), Újvidéken (67.957,00) és valamivel több mint Kruševacon (50.471,00). 

✓ 2020-ban az összlakosság 23.3%-a volt nyugdíjas átlagban 28.628,00 dinár nyugdíjjal 

✓ Az új tárgyi eszközökbe való beruházások tevékenységenként az összes beruházásra kivetítve a 

következőképpen alakult: az építőiparban (32,18%), ezt követi az államigazgatás és a kötelező 

társadalombiztosítás (26,51%), valamint a nagy- és kiskereskedelem és a járművek javítása terén 

(16,17%), ezt követi a mezőgazdaság (5,81%), feldolgozóipar (5,81%), vízellátás (4,45%), oktatás 

(3,62%), egészségügy és társadalombiztosítás (5,45%)  

✓ A regionális fejlesztésekre irányuló ösztönzések legnagyobb része 2021-ben a mezőgazdaságban 

(42%), a foglalkoztatásban (16,4%), és az iparban (16,1%) valósult meg. 

✓ A turisták összlétszáma növekszik, ha nem vesszük figyelembe a 2020-ban bekövetkezett, nagy 

valószínűséggel a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett hirtelen visszaesést. A következő évben ez 

a szám javult. Ugyanez vonatkozik az éjszakázások számára is. A többi városhoz képest Szabadkán van 

a legtöbb belföldi vendégéjszaka (81,19%), viszont nem büszkélkedhet a külföldi vendégéjszakák 

számával (mindössze 18,81%).  

✓ Az önkormányzat önfinanszírozásának mértéke alacsonyabb az országos, a tartományi átlagnál és a 

referenciavárosokban. Ugyanez a helyzet az önkormányzat pénzügyi autonómiájával is;  
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3.3.1. Cégek sé vállalkozások 

A Cégnyilvántartási Ügynökség adatai szerint a 2021. évben Szabadka város területén 3.394 bejegyzett cég 

és 4220 vállalkozás volt. 

Szabadka város 2018 2019 2020 2021 

Cégek száma 3.959 3.461 3.429 3.394 

Vállalkozások száma 3.893 4.034 4.070 4.220 

Cégek száma 1000 lakosra 29 25 25 25 

Vállalkozások száma 1000 lakosra 28 30 30 31 

 

A cégek/vállalkozások létesítésének aránya (%)-  Szabadka város 2016-2020.  

 

 

A cégek/vállalkozások megszűnésének aránya (%) –  

a referenciavárosokhoz képest - 2020.  
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3.3.2. A cégek és vállalkozások gazdálkodása 

Szabadka város 2017 2018 2019 2020 

A cégek teljes üzleti bevétele ezer dinárban 185.754.371 194.300.859 215.793.365 219.236.885 

A vállalkozások teljes üzleti bevétele ezer 

dinárban 
4.663.823 5.075.058 10.357.076 10.436.995 

 

A cégek/vállalkozások üzleti bevételei cégenként/vállalkozóként  

ezer dinárban - Szabadka város 2017-2020.  

 

A cégek egy gazdasági társaságra jutó üzleti bevételei a bázisévhez képest növekedést mutatnak a vizsgált 

időszakban, míg a szabadkai vállalkozók üzleti bevétele enyhe csökkenést mutat.   

A behozatal/kivitel évi aránya (%) – Szabadka város 2017-2020.  

 

Az import éves növekedési üteme olyan mutató, amely a behozatal növekedésének megítélését és a 

külkereskedelmi cserepiaci részvétel mértékét jelzi. Szabadkán 2020-ban ennek az aránynak a százaléka 

kielégítő szinten volt, mert minél magasabb ez a mutató, annál nagyobb az önkormányzat igénye a külföldi 

áruk iránt. A mutatók magas értéke csak akkor fogadható el, ha nyersanyagimportról van szó, további 

termelésre és exportra, amit a mellékelt diagram szemléltet az adott időszakra.  

Az export éves növekedési üteme olyan mutató, amely a kivitel növekedésének megítélését és a 

külkereskedelmi cserepiaci részvétel mértékét jelzi. Minél magasabb a mutató értéke, annál nagyobb a 
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nyitottság, annál nagyobb a devizabeáramlás és a gazdasági aktivitás az önkormányzat területén. A 

diagramon jól látható, hogy ez a százalék negatív előjelű, ami azt jelenti, hogy olyan lépéseket kell tenni, 

amelyek ezeket az eredményeket legalább a 2019-es vagy 2017-es szintre hozzák. 

 

Az alábbi diagramok a Szabadka városra vonatkozó 2020. éves adatokat szemléltetik, összehasonlítva a 

következő városokkal: Újvidék, Niš, Kruševac, Kragujevac és Nagybecskerek. 
 

A cégek/vállalkozások üzleti bevételei cégenként/vállalkozásonként (ezer dinárban) 

– a referenciavárosokhoz képest - 2020. 
 

 
 

 

Az export/import éves aránya (%)-a referenciavárosokhoz képest - 2020.  
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3.3.3. Foglalkoztatottság és munkabérek 

Foglalkoztatottság 

Szabadka város 2017 2018 2019 2020 

Az alkalmazottak összlétszáma 44.963 45.631 46.103 45.896 

A cégekben alkalmazottak százalékaránya az 

összlétszámban 
84,6 84,2 84,1 83,9 

Vállalkozók és alkalmazottaik százalékaránya az 

összlétszámban 
12,0 12,7 12,9 13,3 

Bejegyzett gazdálkodók százalékaránya az 

összlétszámban 
3,4 3,1 3,0 2,8 

 

A 2020. év végén a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint a szabadkai önkormányzat területén 

45.896 személy állt alkalmazásban, vagyis az összlakosság 33,83%, ami valamivel több mint 1%-kal haladja 

meg az országos átlagot. 

Munkanélküliség 

Szabadka város 2017 2018 2019 2020 

Munkanélküliek teljes száma 5.858 4.700 4.452 4.178 

Az 1000 lakosra eső munkanélküliek száma 43 34 33 31 

A munkanélküli nők aránya a munkanélküliek teljes 

létszámában 
47,1 47,9 49,3 50,4 

 

2020 végén a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint Szabadka területén 4178 fő szerepelt a 

munkanélküliek nyilvántartásában, ami a teljes népesség 3,08%-a, ebből 1968 nő, vagyis a nyilvántartásban 

szereplő összes munkanélküli 47,1%-a 

Az NFSZ által nyilvántartott munkanélküliek iskolai végzettségét tekintve legtöbb a képzettséggel nem 

rendelkező 51,20%, a III. és IV. szintű végzettséggel rendelkező munkanélküliek aránya 35,70%, míg az 

egyetemi vagy felsőfokú szakképzettséggel rendelkező munkanélküliek aránya összesen 13,10%. 

Munkabérek 

Az átlagkereset adók és járulékok nélkül, munkavállalónként (din)– a referenciavárosokhoz képest - 2020.  

 
A 2020-as egy foglalkoztatottra jutó adó- és járulékmentes átlagkereset adatait bemutató diagramon jól 

látható, hogy ez Szabadka város területén ugyanazon a szinten van, mint a referenciavárosokban, kivéve 

Újvidéket, amelytől lényegesen alacsonyabb.   
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3.3.4. Regionális fejlesztési ösztönzések 

A regionális fejlesztési ösztönzések összesen, célterületenként, %  

- Szabadka város 2021. 

Szabadka városának 2021-ben több mint 792 millió dinár értékben sikerült területfejlesztést ösztönző, 

magasabb kormányzati szintek által finanszírozott támogatásokat szerezni. Ebből a legtöbb a mezőgazdaság 

(42,0%), a foglalkoztatás-ösztönzés (16,4%) és a termelés (16,1%) területén valósult meg. 

Az alábbi diagramon látható, hogy a referenciavárosokhoz képest Szabadka kapta a legkevesebb ösztönző 

támogatást, ezért a következő években ezen javítani kell, és legalább a 2019-es és 2020-as szintre vissza 

kell térni, amikor ezek az ösztönzések 1,5 milliárd, illetve 2,2 milliárd dinárt tettek ki.  

 
A regionális fejlesztési ösztönzések teljes összege ezer dinárban 

– a referenciavárosokhoz viszonyítva - 2021.  
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3.3.5. Turizmus 

Szabadka város területén kiváló lehetőségek nyílnak a városi turizmus, a kultúrtörténeti, kongresszusi 

turizmus, művészeti turizmus (Palicsi Nemzetközi Filmfesztivál. Dužijanca), a fürdőturizmus (a meglévő 

palicsi fürdőkomplexum, amelynek a közeljövőben ígéretes nemzetközi gyógyfürdővé kellene válnia) falusi 

turizmus, népi-gasztronómiai turizmus - Szabadkai-horgosi homokvidék (horgosi és palicsi 

szőlőültetvények), ökoturizmus - madárles (madármegfigyelő fotószafari, oktatási és rekreációs turizmus) 

a Ludasi-tó Tájvédelmi Terület keretein belül, üzleti turizmus, tóparti turizmus a Palicsi-tavon, 

idegenforgalmi tranzit útvonalak Szabadka - Zombor - Bezdán - határátkelő (Horvátország). 

Szabadka város térségének turisztikai kínálata a természeti és az épített erőforrások alapján a következő 

domináns turizmustípusokra épül: 

 Kongresszusi és üzleti turizmus 

 Fürdőturizmus Palicson kivételesen értékes építészeti és természeti potenciálokkal 

 Sport-, szabadidős és üdülőturizmus (üdülőtelep) és vadászturizmus a természetvédelmi területekn 

(Szabadkai homokvidék, Ludasi-tó, Palics, Szelevényi puszta) 

 Falusi turizmuz (Kelebia, Palics, Hajdújárás, Királyhalom) 

 tranzit turizmus a fontosabb és forgalmasabb útvonalak, különösen az E-75-ös autópálya mentén 

 idegenforgalmi-kereskedelmi tartalmak a határátkelőkön 

 

Szabadka város 2018 2019 2020 2021 

Turisták száma összesen 91.752 98.400 50.170 71.642 

Éjszakázások száma 148.656 167.714 118.910 180.548 

Hazai turisták éjszakázása  84.696 98.300 96.538 121.742 

Külföldi turisták éjszakázása 63.960 69.414 22.372 58.806 

 
Hazai és külföldi turisták éjszakázásának aránya (%) az éjszakázások teljes számához viszonyítva  

más városok, az országos és tartományi átlaghoz képest - 2020.  
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3.3.6. Mezőgazdaság 
 

Szabadka város 

2012-es 

mezőgazdasági 

összeírás 

2018-as körkérdés 

a mezőgazdaságól 

Gazdaságok száma 6.626 6.548 

Gazdaságok száma 1000 lakosra 47 49 

Gazdaságok százalékaránya (%) a családok számához képest 12,25 12,11 

Gazdaságok gazdasági mérete, EUR2 93.946.411 - 

Gazdaságok gazdasági mérete gazdaságonként, EUR 14.178 - 

Használt mezőgazdasági terület, ha 75.519 74.720 

Használt mezőgazdasági terület aránya (%) az önkormányzat 

teljes területéhez viszonyítva 
95,33 89,90 

 

Az alábbi diagram a mezőgazdasági beruházások százalékos arányát mutatja az összes beruházáshoz 

viszonyítva, ahol Szabadka 2,46%-os értékével az országos átlag felett van, ugyanakkor ennek a mutatónak 

az értéke a tartományi átlag alatt van. 

 

A mezőgazdasági beruházások százalékos aránya az új tárgyi eszközökbe történő összes beruházáshoz viszonyítva 

– az országos és tartományi átlaghoz képest - 2020. 

 
 

  

 
2 Egy mezőgazdasági birtok gazdasági méretét a gazdaság standard kimenetének (SK) euróban kifejezett összértékeként mérik. Egy mezőgazdasági 
termék SK-ja a bruttó mezőgazdasági termelés átlagos pénzben kifejezett értékét jelenti a termelői áron, amely "normál" termelési körülmények között 
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3.3.7. A helyi önkormányzat pénzügyi mutatói 

A szabadkai önkormányzat önfinanszírozási foka3 és pénzügyi autonómiája4 (%) 2016-2020.  

 
 

Az önfinanszírozás mértéke egy olyan mutató, amely az önkormányzat eredeti és átengedett bevételekből 

finanszírozhatóságát jelzi. Ennek a mutatónak a magas értéke magas pénzügyi függetlenséget és 

fenntarthatóságot jelez. Szabadka város 2020-ban önfinanszírozottsági foka (67,7), a bázisévhez képest 

folyamatosan csökken a vizsgált időszakban. 

A pénzügyi autonómia egy olyan mutató, amely azt jelzi, hogy a helyi önkormányzat képes-e önmaga 

finanszírozására más kormányzati szintek átutalásai nélkül. Ennek a mutatónak a magasabb értéke azt jelzi, 

hogy az önkormányzat kisebb mértékben függ a központi hatóságoktól, vagyis nagyobb a helyi 

önkormányzat szuverenitása bevételeinek újraelosztásában. Szabadka város 2020-ban magas százalékarányt 

(73,7), a bázisévhez képest állandó csökkenést mutat a megfigyelt időszakban. 

Szabadka város a referenciavárosokhoz képest 2020-ban a legalacsonyabb értékkel rendelkezik az összes 

megfigyelt város közül, ami jól látszik az alábbi diagramon.  

Az önkormányzat önfinanszírozási foka és pénzügyi autonómiája (%) a referenciavárosokhoz képest - 2020. 

 

 
3 E gyrészt az eredeti és az átengedett jövedelem, másrészt az összjövedelem és bevételek közötti kapcsolatot mutatja be 
4 A HÖ finanszírozási képességének mutatója a kormányzat más szintjeitől származó transzferek nélkül, azaz a HÖ finanszírozhatósága a forrás és az 
átengedett bevételek, a nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek és a hitelfelvételéből és értékesítésből származó bevételek alapján 
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Bevételek és kiadások 

Az alábbi diagramokban Szabadka város 2020. évi adatait hasonlítottuk össze a következő városok 

adataival: Újvidék, Niš, Kruševac, Kragujevac és Nagybecskerek 

Társadalombiztosítási és szociális védelmi kiadások egy lakosra (RSD) a referenciavárosokhoz képest - 2020.  

 
Civil szervezeteknek nyújtott támogatások kiadásai (ezer dinárban) a referenciavárosokhoz képest - 2020 

 
  

827

2.529

2.051

798

4.654

1.256

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Szabadka

Újvidék

Niš

Kruševac

Kragujevac

Nagybecskerek

239.443

1.197.20

502.996

76.800

120.031

98.815

0 600.000 1.200.000

Szabadka

Újvidék

Niš

Kruševac

Kragujevac

Nagybecskerek

Szabadka város 2017 2018 2019 2020 

Összbevételek, ezer dinárban 5.344.133 5.576.975 6.531.546 6.743.165 

Összbevételek egy lakosra, névleges dinár összeg 38.795 40.657 47.859 49.700 

Más hatalmi szintek átutalásai ezer dinárban 525.036 937.925 1.286.204 1.774.037 

Átutalásokból befolyt bevétel egy lakosra, névleges dinár 

összeg 
3.811 6.838 9.424 13.075 

Adományok ezer dinárban 69.910 63.251 141.209 178.831 

Összkiadások ezer dinárban 5.246.591 5.672.083 6.410.073 6.765.164 

Összkiadások egy lakosra, névleges dinár összeg 38.087 41.350 46.969 49.862 

Támogatások ezer dinárban 823.730 1.035.949 1.112.761 1.176.487 

Kiadások támogatásokra, adományokra és átutalásokra,  

ezer dinárban 
670.891 790.125 730.842 629.579 
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Egyéb pénzügyi mutatók 

Költségvetési többlet/hiány (ezer dinárban) a referenciavárosokhoz képest – 2016-2020. 

 
 

 

A költségvetési többlet/hiány egy olyan mutató, amely egyrészt az összes jövedelem és bevétel, másrészt 

az összes költség és kiadás közötti különbséget jelenti. 

A mutató pozitív értéke többletet, negatív értéke pedig az önkormányzati költségvetés hiányát jelzi. 

Előnyös, ha az érték pozitív. 

Szabadka város hiánya 2020-ban mintegy 22 millió dinár, míg a korábbi években a vizsgált időszakban 

többletet mutatott. A költségvetési többlet/hiány értékei a megfigyelt időszakban ugyanazon a szinten 

vannak, mint a többi vizsgált városé. 
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4. SWOT ELEMZÉS 

4.1. Egyesített SWOT elemzés5  

Strengths (Erősségek): Weaknesses (Gyengeségek) 

Oktatási potenciál Közbiztonság -  migránsok 

Városi Közigazgatás Egészségügy (új kórház...) 

Kulturális örökség és multikulturalizmus A fiatalok kivándorlása - a fiatalok nincsenek eléggé 
bekapcsolva a folyamatokba 

Ipar, ipari övezet, vállalkozói hagyomány Munkaerőhiány (kivándorlás, elavulás, szakemberhiány) 

A kommunális szolgáltatások minőségi biztosítása és a 
megfizethetőség magas foka 

Infrastruktúra 

Turizmus és sport Sportlétesítmények 

Egészségügyi és szociális védelem Szociális védelem és családgondozás 

Megnyilvánulások Állami jogszabályozás, átláthatatlanság, ügyintézés, 
bürokrácia 

Ökológia Régi mesterségek megőrzése 

Magas szintű infrastrukturális fejlettség Szürkegazdaság, korrupció, illegális munka 

IT szektor fejlesztés alatt Alacsony jövedelem, alacsonyabb fizetési képesség 

Földrajzi/logisztikai elhelyezkedés Pénzügyi források hiánya 

Minőségi/profi munkaerő Rendezetlen tulajdonviszonyok 

Mezőgazdaság, termőföld, természeti erőforrások A környezettudatosság hiánya, illegális szemétlerakók 

Projektekben szerzett tapasztalat A Palicsi-tó vízminősége 

Megújuló energiaforrások Nagyprojektek hossza - szereplők közötti koordináció hiánya 

Magas szintű műszaki és technológiai felszereltség Parkolási probléma 

Opportunities (Lehetőségek): Threats (Veszélyek): 

Turizmus-fejlesztés (szállodák, repülőtér, szecesszió, ökológia) Gazdasági válság és infláció 

Több befektetés a szakértelembe (emberek) Biztonsági válság (általános, migránsok, fegyveres 
konfliktusok, háború Ukrajnában) 

Infrastruktúra fejlesztése Agyelszívás, fiatalok távozása, elvándorlás 

A gazdaság és az ipar fejlesztése környezetvédelem hiánya – környezetszennyezés 

Az oktatás fejlesztése (kapacitás, karok száma, tudományos 
központ, tudományos park) 

Szankciók 

Munkahelyek és a képesítési struktúra fejlesztése Természeti katasztrófák és klímaváltozás 

Külföldi befektetések és nagy projektekbe történő befektetések Rossz politika, korrupció, az EU csatlakozásról való lemondás 

Környezetvédelem és újrahasznosítás Beruházás hiánya, finanszírozás hiánya 

A születési arány növekedése Energiaválság, energiainstabilitás 

Az IT szektor lehetőségei Rossz oktatás, jövőkép és elkötelezettség hiánya 

Nemzetközi projektek, határon átnyúló együttműködések EU-s források csökkentése 

A gazdasági növekedést szolgáló infrastruktúra: gazdasági 
övezet bővítése, vámszabad terület/logisztikai központ, 
vállalkozói övezet, tudományos és technológiai park 

Járvány 

Jogszabályfejlesztés, adó- és járulékcsökkentés, könnyítések Energia válság 

Agrárfejlesztések, hazai élelmiszerek és helyi termékek  Nem megfelelően képzett személyzet 

EU csatlakozás és uniós források Elnéptelenedés és csökkenő születésszám 

A geostratégiai pozíció jobb kihasználása, együttműködés A társadalom általános elszegényedése 

Megújuló energiaforrások felhasználása  

Az emberek visszatérése a diaszpórából  

 
5 Szabadka Város Fejlesztési Tervének kidolgozása során három SWOT elemzés készült: 1. Életminőség, társadalmi fejlődés és jó kormányzás, 2. 
Városfejlesztés, kommunális infrastruktúra és környezetvédelem, 3. Helyi gazdasági fejlődés. Az itt bemutatott SWOT mátrix szektorelemzésekből 
származó egységesített megállapításokat tartalmaz.  
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A folyamat során a tematikus munkacsoportok SWOT elemzést végeztek mindhárom korábban bemutatott 

területen (1. Életminőség, társadalmi fejlődés és jó kormányzás, 2. Városfejlesztés, kommunális 

infrastruktúra és környezetvédelem, 3. Helyi gazdaságfejlesztés), azzal a szándékkal, hogy válaszokat 

határozzanak meg a helyi közösség életének adott szegmensében észlelt erősségekre, gyengeségekre, 

lehetőségekre és veszélyekre. 

Az egyes jellemzők fontosságának felmérése után meghatározásra kerülnek a lehetséges kiemelt célok 

(válaszként a kihívásra), illetve olyan intézkedések, amelyek javítják a jelenlegi helyzetet és elvezetnek a 

kiemelt célok eléréséhez. 

 

4.2. SWOT elemzések-ágazatonként  

4.2.1. Életminőség, társadalmi fejlődés és jó kormányzás SWOT elemzése 
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4.2.2. Városfejlesztés, kommunális infrastruktúra és környezetvédelem SWOT elemzése 
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4.2.3. Helyi gazdaságfejlesztés SWOT elemzése 
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5. SZABADKA VÁROS JÖVŐKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

5.1. Szabadka város jövőképe  

Szabadka 2032-ben egy emberközpontú és emberléptékű európai város, vonzó turisztikai 

célpont, ahová a látogatók a természetet, az építészeti örökséget, a jó ételeket és a szokásokat 

élvezni érkeznek. A város, amely minden polgár számára biztosítja a modern élethez 

szükséges infrastruktúrát, ahol a legfontosabb érték a tudás és a multikulturalizmus, 

hatékony szolgáltatásokkal és a modern technológiák alkalmazásával. Csendes hely a 

családi élethez, diákközpont, amely vonzza a környékbeli fiatalokat. Saját egyeteme, erős és 

aktívan ösztönzött kulturális élete, erős gazdasága és rengeteg modern munkahelye van, 

amelyek együtt járnak az IT szektor fejlődésével. Egy környezettudatosan gondolkodó, a 

népességnövekedés üteméhez és dinamikájához igazodó fejlesztési képességű város, ahol 

megőrizték a régi szecessziós építészetet és a felújított épületek Szabadka védjegyei. 
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5.2. Szabadka város fejlesztési irányai 

A tematikus munkacsoportok megbeszélésein, valamint a workshopokon a helyi kulcsszereplők 

megfogalmazták Szabadka város fejlesztésének vízióját, ill. a 2032-ra elérni kívánt célokat. 

A jövőkép jelenti a kiindulópontot a kívánt pozitív változás meghatározásához. 

Mivel Szabadka városát egyenetlenül fejlett gazdaság jellemzi és a városi és vidéki térségek közötti 

eltérések meglehetősen nagyok, ezért egyszerre van jelen a munkaerőhiány (a városban), és a 

munkahelyhiány, az egyenetlen életminőség és a hiányos kommunális szolgáltatások (a vidéki területeken), 

és ezzel együtt nagy a kivándorlási arány. Az: 

1) Életminőség, társadalmi fejlődés és jó kormányzás 

2) Városfejlesztés, kommunális infrastruktúra és környezetvédelem 

3) Helyi gazdaságfejlesztés, 

fejlesztési irányok olyan változtatásokat kívánnak létrehozni, amelyek megszüntetik a jelenlegi 

hiányosságokat és megváltoztatják a fennálló helyzetet. 

 

Ennek a manapság igen nagy kihívást jelentő feladatnak az elérése érdekében az önkormányzat 

tevékenységét a fenntartható fejlődés és az erőforrás-gazdálkodás elvein alapuló minőségi polgárok 

életfeltételeinek biztosítására tervezi. Ennek a víziónak a megvalósítása felé vezető úton Szabadka városa 

aktivizálni fogja a térségben elérhető (nem csak természeti) erőforrásait, és igyekszik javítani olyan 

gyengeségein, mint pl. a fejletlen kommunális infrastruktúra és a sikeres üzletvezetést támogató 

infrastruktúra elégtelensége. 

A megfogalmazott jövőkép megfelel az alapvető kritériumoknak, azaz egyrészt ambiciózus és inspiráló, 

másrészt mérhető és megvalósítható. Ez a jövőkép a helyi közösség fejlesztésében érdekeltek közös 

gondolkodásának eredménye, és esélyt ad a helyi lakosságnak, hogy új lehetőségeket találjon az életminőség 

javítására és a helyi bevételek növelésére.  
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6. SZABADKA VÁROS FEJLESZTÉSI TERVÉNEK KIEMELT CÉLJAI 

6.1. A kiemelt célok áttekintése fejlesztési irányok szerint 

 

1. 

fejlesztési irány: 

 
ÉLETMINŐSÉG, 

TÁRSADALMI 

FEJLŐDÉS ÉS JÓ 

KORMÁNYZÁS 

A fejlesztési irányon belüli KIEMELT CÉL 

ÉM 1 
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT MINT KÖZSZOLGÁLAT MINŐSÉGI 

SZOLGÁLTATÁSOKKAL, ÁTLÁTHATÓ MUNKÁVAL 

ÉM 2 
A MULTIKULTURALITÁS ÉS A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINT 

LEHETŐSÉG 

ÉM 3 
EGYENLŐ ESÉLYEK A SPORTOLÁSRA 

ÉM 4 
MINŐSÉGI ÉS ELÉRHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, 

AKADÁLYOK NÉLKÜL 

ÉM 5 
CSALÁDGONDOZÁS ÉS KÜZDELEM AZ ELVÁNDORLÁS ÉS A 

SZÜLETÉSI ARÁNY CSÖKKENÉSE ELLEN 

ÉM 6 
AZ IFJÚSÁG NAGYOBB FOKÚ BEKAPCSOLÓDÁSA SAJÁT JÖVŐJÜK 

ALAKÍTÁSÁBA 

ÉM 7 
BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET AZ ÉLETHEZ ÉS A MUNKÁHOZ 

ÉM 8 
SZABADKA FEJLESZTÉSE AZ OKOS VÁROSOK KONCEPCIÓ SZERINT 

ÉM 9 
A HELYI KÖZÖSSÉGEK EGYENLETES FEJLESZTÉSE 

 

2. 

fejlesztési irány: 
VÁROSFEJLESZTÉS, 

KOMMUNÁLIS 

INFRASTRUKTÚRA ÉS 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

A fejlesztési irányon belüli KIEMELT CÉL 

UR 1 
EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET MINDEN POLGÁR SZÁMÁRA 

UR 2 
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE ÉS 

ÉRTÉKELÉSE  

UR 3 
FUNKCIONÁLIS INFRASTRUKTÚRA A MINŐSÉGI ÉLETÉRT 

 

3. 

fejlesztési irány: 

 
HELYI 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

A fejlesztési irányon belüli KIEMELT CÉL 

HG 1 
AZ IKT ÁGAZAT ÉS A KREATÍV GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉNEK 

FELGYORSÍTÁSA 

HG 2 
MODERN ÉS MEGFELELŐ OKTATÁSSAL, AZ  EMBERI 

ERŐFORRÁSOKBA VALÓ  BEFEKTETÉSSEL NÖVELNI A HELYI 

GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉT 

HG 3 
FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA A HELYI GAZDASÁG 

NÖVEKEDÉSÉHEZ 

HG 4 
A TURISZTIKAI KÍNÁLAT MÉRTÉKÉNEK ÉS SZINTJÉNEK 

NÖVELÉSE 

HG 5 
A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK 

NÖVELÉSE 

HG 6 
A KÖZÖSSÉG ELEMI CSAPÁSOKKAL SZEMBENI 

ELLENÁLLÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE 

 

 

 

 

 

  



47 

6.2. Intézkedések a kiemelt célok megvalósítására fejlesztési irányok szerint 

A kidolgozott prioritási célok tartalmazzák az ENSZ 2030. évi Fenntartható Fejlődési Céljaihoz (COR 

UN 2030) való hozzájárulást, valamint a 2021-2027-es költségvetési időszak uniós prioritásaihoz való 

kapcsolódást. 

A fejlesztési irányon belüli kiemelt célok elérésére kidolgozott INTÉZKEDÉSEK szintje: tartalmazza 

a konkrét projektek leírását, az intézkedések végrehajtásának felelősségét (szerv, intézmény, közvállalat 

stb.), míg a megvalósítás dinamikája éves bontásban, a becsült érték és az eszközforrások részletesen 

Szabadka város középtávú tervében lesznek kidolgozva. 

Az intézkedések típusukban és cselekvési módjukban eltérőek lehetnek, a kitűzött cél megvalósulásához 

egy vagy több intézkedés végrehajtása szükséges, amelyek kölcsönösen kondicionálhatók. A Szerb 

Köztársaság tervezési rendszeréről szóló törvény a következő közpolitikai intézkedéseket sorolja fel:  

1) szabályozók, amelyek szabványokat és szabályokat állapítanak meg a társadalmi kapcsolatokra 

vonatkozóan;  

2) ösztönzők, amelyek magukban foglalják: fiskális intézkedéseket (támogatások, adók stb.) és egyéb 

pénzügyi és nem pénzügyi intézkedéseket;  

3) tájékoztató-oktató (tájékoztató és oktató célú kampányok stb.);  

4) intézményirányítási és szervezeti (új intézmények kialakítása és meglévő intézmények 

megszüntetése, egyes entitások szervezeti felépítésének változása, az alkalmazottak számának és 

kompetenciájának változása stb.);  

5) a tervezési rendszerben résztvevők áru- és szolgáltatásnyújtása, beleértve az állami beruházásokat 

(tőke- és infrastrukturális projektek, beruházások stb.). 

 

Szabadka város fejlesztési terve különböző típusú intézkedéseket irányoz elő az egyes kiemelt célok elérése 

érdekében, keresve a legcélravezetőbb megoldásokat. 
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SZABADKA VÁROS, 1. FEJLESZTÉSI IRÁNY - ÉLETMINŐSÉG, TÁRSADALMI FEJLŐDÉS ÉS JÓ KORMÁNYZÁS 

Cél 

jelzése 

A fejlesztési irányon belüli 

KIEMELT CÉL 
INTÉZKEDÉSEK a fejlesztési irányon belüli kiemelt célok elérésére  

Az intézkedéseket végrehajtó és koordináló 

testületek  

ÉM 1 

A HELYI 

ÖNKORMÁNYZAT MINT 

KÖZSZOLGÁLAT 

MINŐSÉGI 

SZOLGÁLTATÁSOKKAL, 

ÁTLÁTHATÓ MUNKÁVAL 

1) Az iskolai munkát koordináló megfelelő testület kialakítása 

2) Az E-adminisztrációs rendszer fejlesztése és a szolgáltatás használatának minden alany általi 

megerősítése. 

3) A pályázati forrásbevonás rendszerének folyamatos fejlesztése: több képzett ember a 

projektek írásához és megvalósításához, a pályázatok szisztematikus nyomon követéséhez, a 

partnervárosokkal való kapcsolatok jobb kihasználása, a tartománnyal és a 

minisztériumokkal való együttműködés aktív elősegítése. 

4) A nagyprojektek irányításának javítása megfelelő előkészítéssel, a tulajdonviszonyok 

szabályozásával és a közbeszerzési dokumentumok jobb előkészítésével 

5) Olyan rendszer kialakítása, amely önkormányzati szinten biztosítja a jobb koordinációt és 

minőségi együttműködést a köz-, a magán- és a civil szektor szereplői között. 

6) Aktív munka a befektetők idevonzására 

7) Szisztematikus munkával radikálisan csökkenteni kell a fejlesztési projekteket és 

folyamatokat hátráltató, megoldatlan tulajdonviszonyokat. 

8) A helyi önkormányzat humán és műszaki-technológiai kapacitásának folyamatos fejlesztése 

az évente aktualizált tervek alapján 

9) Integrált megközelítéssel és rendszerszintű intézkedésekkel biztosítani a közszféra 

szolgáltatásai minőségének folyamatos növekedését és szolgáltatásaik magas díjazhatóságát. 

10) Következetesen és átláthatóan végrehajtani a meghozott döntéseket 

11) Elemezni és felhasználni a szomszédos országok partnervárosainak tapasztalatait az EU-

csatlakozás folyamatában 

1.- a VT oktatási ügyekkel megbízott tagja; 

Társadalmi Tevékenységek Titkársága; Megalakult 

igazgatói aktíva; 

2.- Informatikai Szolgálat; 

3.- Gazdaságfejlesztési Szolgálat; 

4.- Városi menedzser; a VT beruházási megbízottja; 

A VT gazdasági megbízottja; Beruházási és 

Fejlesztési Titkárság; 

5.- Ifjúsági Iroda; Ombudsman; 

6.- Beruházási és Fejlesztési Titkárság; Vámszabad 

Terület Rt.; 

7.- Vagyonjogi, Lakás- és Telekügyi Szolgálat; 

8.- Általános és Közös Ügyek Szolgálata; 

9.- A VT kommunálisügyi megbízottja; 

Kommunális, Energetikai és Közlekedési Titkárság; 

10.- Pénzügyi Titkárság; Felügyelőségi Titkárság; 

Jogszabályi Szolgálat; 

11.- A VT idegenforgalmi, beruházási és 

nemzetközi kapcsolati megbízottja; Gazdasági, 

Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság; 

Gazdaságfejlesztési Szolgálat; 

ÉM 2 

A MULTIKULTURALITÁS 

ÉS A KULTURÁLIS 

ÖRÖKSÉG MINT 

LEHETŐSÉG 

1) A közösség számára fontos épületek helyreállítása: jegyzékbe vétel, felújítási program 

létrehozása, tervezés, célok elkülönítése, pályázás 

2) A kulturális és művészeti rendezvények elérhetőségének növelése a falvakban 

3) A rendezvények számának növelése, tematikus hálózatba szervezése 

4) Szisztematikusan olyan programok létrehozása, amelyek elősegítik a multikulturalizmust és 

hozzájárulnak az etnikumok közötti jobb megértéshez és együttműködéshez 

5) A szabadkai rendezvények védjegyének védelme és népszerűsítése 

6) A fiatalok által szervezett rendezvények számának növelése 

7) Az erre a vidékre jellemző régi mesterségek és sajátos készségek megőrzése 

1.- Községközi Műemlékvédelmi Intézet; Gazdasági, 

Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság; 

Gazdaságfejlesztési Szolgálat; Beruházási Titkárság; 

2.-3.- a VT kulturális megbízottja; SZVISZ; 

4.- Társadalmi Tevékenységek Titkársága; A VT 

kulturális megbízottja; 

5.- a VT idegenforgalmi megbízottja; SZVISZ; 

6.- a VT sport és ifjúsági megbízottja; Ifjúsági Iroda; 

Ifjúsági Központ; 

7.- a VT gazdasági megbízottja; Gazdasági, 

Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság; 

Gazdaságfejlesztési Szolgálat; Vállalkozói 

Egyesület; az önkormányzat gazdasági tanácsa; 

ÉM 3 
EGYENLŐ ESÉLYEK A 

SPORTOLÁSRA 

1) A sport-infrastruktúrába való beruházások, például jégpálya, (kis)sport- és atlétikacsarnok 

2) Ingyenes sportprogramok biztosítása a gyermekek számára klubokon és iskolákon keresztül 

3) Sportfejlesztés és sportlétesítmények építése/rekonstrukciója az elővárosi településeken 

4) Szabadtéri sportlétesítmények karbantartása, felügyelete 

1.- a VT sport megbízottja; Szabadkai 

Sportszövetség; 

2.- a VT sport megbízottja; Társadalmi 

Tevékenységek Titkársága; 

3.- a VT sport megbízottja; Beruházási Titkárság; 

4.- Épületfenntartó Szolgálat; 
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Cél 

jelzése 
A fejlesztési irányon belüli 

KIEMELT CÉL 
INTÉZKEDÉSEK a fejlesztési irányon belüli kiemelt célok elérésére  

Az intézkedéseket végrehajtó és koordináló 

testületek 

ÉM 4 

MINŐSÉGI ÉS ELÉRHETŐ 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, 

AKADÁLYOK NÉLKÜL 

1) Minőségi, minden településen elérhető megelőző programok biztosítása 

2) A kórház és egészségügyi központok rekonstrukciója 

3) Folyamatos beruházás új egészségügyi berendezésekbe, meghatározott prioritások alapján 

4) Az egészségügy terén szisztematikus befektetés az emberi és személyzeti kapacitásokba 

5) Cselekvési terv készítése Szabadka város területén a szociális szolgáltatások javítására, amely 

áttekinti a helyzetet és előrevetíti a szolgáltatások fejlesztését: További központok építése a 

fogyatékkal élő felnőttek ellátására, ingyenes tanácsadás és szakmai segítség a szülőknek, 

gondozási szolgáltatások erősítése, otthoni segítség és ápolás, egész évben működő 

menedékház a felnőtteknek, gondoskodás a nevelőszülőknél nevelkedett gyermekekről az 

iskola befejezése után (félút), biztonságos ház, javasolt megvalósítási dinamikával 

6) Felülvizsgálni a helyzetet, és a meglévő akadályok felszámolásával biztosítani a 

közszolgáltatások, az oktatási és kulturális tartalmak elérhetőségét a fogyatékkal élők számára, 

következetesen gondoskodni rehabilitációjukról és foglalkoztatásukról 

1.- Társadalmi Tevékenységek Titkársága; A VT 

szociális és egészségügyi megbízottja; Egészségház 

2.-3.- a Szabadkai Közkórház igazgatója; a 

Szabadkai Egészségház igazgatója; A VT szociális 

és egészségügyi megbízottja; 

4.- Egészségügyi intézmények; 

5.- a VT szociális és egészségügyi megbízottja; 

Társadalmi Tevékenységek Titkársága; Szociális 

intézmények; CSZ; szociális központ 

6.- a VT szociális és egészségügyi megbízottja; 

Társadalmi Tevékenységek Titkársága; Oktatási 

intézmények; Kulturális intézmények; Szociális 

intézmények; 

ÉM 5 

CSALÁDGONDOZÁS ÉS 

KÜZDELEM AZ 

ELVÁNDORLÁS ÉS A 

SZÜLETÉSI ARÁNY 

CSÖKKENÉSE ELLEN 

1) Az óvodai hálózat folyamatos fejlesztése, a gyermekek fogadásának elősegítése 

2) Megerősítő intézkedések meghatározása és végrehajtása, amelyek elősegítik a többgyermekes 

családok helyzetét (pénzügyi támogatás, tanácsadás, gyermekek óvodai felvételének 

elősegítése) 

3) Növelje a gyermekeknek szóló szabadtéri és benti rendezvények, foglalkozások és a családos 

rendezvények számát 

4) Konkrét beavatkozások (korhatár-emelés, nagyobb próbálkozások száma, szabadkai 

szolgáltatásnyújtás) esetén a szülői szerep nagyobb támogatása. 

5) A szociálisan rászoruló családokat támogató humanitárius akciók ösztönzése és megerősítése 

1.- Naša radost IEI; Társadalmi Tev. Titkársága; 

2.- a VT szociális és egészségügyi megbízottja; 

Naša radost IEI; Társadalmi Tevékenységek 

Titkársága; 

3.-  a VT szociális és egészségügyi megbízottja; 

a VT sport és ifjúsági megbízottja; Társadalmi 

Tevékenységek Titkársága; Vöröskereszt; CSZ; 

4.- a VT szociális és egészségügyi megbízottja; 

Társadalmi Tevékenységek Titkársága; SZK; 

5.- a VT szociális és egészségügyi megbízottja; 

Társadalmi Tevékenységek Titkársága; SZK;CK 

ÉM 6 

AZ IFJÚSÁG NAGYOBB 

FOKÚ BEKAPCSOLÓDÁSA 

SAJÁT JÖVŐJÜK 

ALAKÍTÁSÁBA 

1) Az összes érdekelt fél bevonásával kialakítani egy munkatestületet, amely javaslatokat tesz a 

fiatalok nagyobb mértékű bevonására Szabadka város területén. Az ajánlások a következő 

témákat érintik: fiatalok szakmai gyakorlata, fiatalok nonprofit összejöveteleinek terei, 

fiatalok részvétele a társadalmi életben és döntéshozatalban, az ifjúsági iroda és a különböző 

hálózatok munkájának erősítése. Az ajánlások beépülnek Szabadka Város középtávú tervébe 

1.- Ifjúsági Iroda; Szabadkai IT Klaszter 2030;  

 a VT ifjúsági megbízottja; Danilo Kiš Alapítvány; 

CSZ; 

ÉM 7 
BIZTONSÁGOS 

KÖRNYEZET AZ ÉLETHEZ 

ÉS A MUNKÁHOZ 

1) Valamennyi intézmény hatékonyabb együttműködése a migránsválság megoldásában, 

melynek célja: jó körülmények biztosítása a befogadóállomáson, a rendészeti szervek 

fokozottabb bevonása, a migránsok mozgására vonatkozó jogszabályok következetes 

betartása, az állampolgárok rendszeres tájékoztatása. Az önkormányzat proaktív hozzáállása. 

2) A város nagyobb lefedettsége minőségi térfigyelő kamerákkal, a videó megfigyelésből 

származó információk figyelésének és feldolgozásának biztosítása 

3) A Kommunális Rendőrség munkájának folyamatos fejlesztése, az előírások következetes 

alkalmazása érdekében (iskolás gyermekek biztonsága, kóbor kutyák, vadlerakók stb.) 

1.- Menekültügyi és Migrációs Törzskar; 

2.-Szabadkai Rendőrkapitányság; 

3.- Felügyelőségi Titkárság; Felügyeleti és 

Ellenőrző Szolgálat;  

ÉM 8 
SZABADKA FEJLESZTÉSE 

AZ OKOS VÁROSOK 

KONCEPCIÓ SZERINT 

1) Speciális akcióterv kidolgozása intézkedésekkel és ajánlásokkal 5 területen: SMART energia, 

környezeti szempontból fenntartható mobilitás, IKT infrastruktúra, állampolgári részvétel, 

adatok elérhetősége. Az ajánlások beépülnek Szabadka Város középtávú tervébe 

1.- Szabadkai IT Klaszter 2030; Útfenntartó, 

Várostervezési és lakásüzemeltetési KV; 

ÉM 9 
A HELYI KÖZÖSSÉGEGY 

EGYENLETES 

FEJLESZTÉSE 

1) Vidéki térségek fejlesztése, Kommunális infrastruktúra és szolgáltatások bővítése vidéki és 

elővárosi területeken, Köz- és közszolgáltató cégek kapacitásának erősítése 

2) "Mini" stratégiai tervezés a "LEADER / HACS" módszertan elvei szerint, és helyi fejlesztési 

terv (LAP) készítése minden falu számára. 

3) A helyi cselekvési tervek prioritásainak megtervezése középtávú tervezéssel éves szinten 

1.- A VT kommunálisügyi megbízottja; 

Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési 

Titkárság; Helyi közösségi részleg; 

2.- 3.- a VT mezőgazd. megbízottja; 

Mezőgazdasági Titkárság; 
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SZABADKA VÁROS, 2. FEJLESZTÉSI IRÁNY - VÁROSFEJLESZTÉS, KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 

Cél 

jelzése 
A fejlesztési irányon belüli 

KIEMELT CÉL 
INTÉZKEDÉSEK a fejlesztési irányon belüli kiemelt célok elérésére  

Az intézkedéseket végrehajtó és koordináló 

testületek 

UR 1 
EGÉSZSÉGES 

KÖRNYEZET MINDEN 

POLGÁR SZÁMÁRA 

Levegővédelem 

1) A meglévők fenntartása és új zöldfelületek kialakítása 

2) Az egyes tüzelőberendezések károsanyag-kibocsátásának csökkentése - a 

felhasználók számának növelése és a távhőrendszer fejlesztése, valamint a város és a 

települések gáz-közművesítésének folytatása 

3) Az épületek energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások 

használatának elősegítése támogatásokkal, egyszerűsített eljárásokkal, a megújuló 

energiaforrások lehetőségeiről való tájékoztatással 

4) A forgalomszabályozás fejlesztése a káros gázok kibocsátásának csökkentése 

érdekében 

5) A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása biztonságos folyosók és utak 

biztosításával, kamerával megfigyelt parkolók a kerékpárok számára, az egyirányú 

utcákban a kerékpárok kétirányú közlekedésének lehetővé tétele, valamint a 

kerékpár tömegközlekedési járművekkel való szállításának lehetővé tételével, 

6) Vadlerakók kataszterének létrehozása, kármentesítése, a szennyezők ellenőrzése és 

következetes büntetése 

7) Levegővédelmi intézkedések alkalmazásának ellenőrzése a mezőgazdaságban 

8) Levegőmonitoring fejlesztése, a levegőminőség-menedzsment intézményi és 

pénzügyi kapacitásainak erősítése 

9) Tevékenységek és kampányok, amelyek célja, hogy felhívják a lakosság figyelmét a 

környezetvédelem fontosságára - nevelés az óvodától a felnőttkorig 

Hulladékgazdálkodás 

1) A regionális hulladéklerakó teljes kapacitással történő üzembe helyezése, a szelektív 

hulladékgyűjtés fokozatos bevezetése és a hulladék-újrahasznosítás mértékének növelése 

2) a veszélyes hulladékok szervezett gyűjtésének bevezetése helyhez kötött és mobil 

"újrahasznosító telepek" hálózatának kialakításával 

A felszíni vizek védelme 

3) a többfunkciós védősávok fejlesztésének és karbantartásának folytatása a Palicsi-tó és a 

Ludasi-tó partján, a vízminőség javításának folytatása biomanipulációs módszerek 

alkalmazásával, a makrovegetáció javítása és az úszó zöld szigetek kialakítása, 

multifunkcionális szigetek hálózatának kialakítása - emeletes zöldövezetek a tó tágabb 

területén, az eolikus erózió okozta diffúz szennyezés csökkentése, a felszíni vizek 

vízháztartásának rendezése a védelem és az erőforrás-használat rendjének megfelelően 

A talaj és a talajvizek védelme 

4) a szennyezettség szanálása az egykori Zorka vegyi üzem helyén 

5) zöld folyosó létesítése a Bajnát utcától a Palicsi-tóig a szeméttelep felszámolásával, a nyitott 

vízgyűjtő becsövezésével, és a Zentai út mentén lévő árkok szanálásával 

6) a szennyezők monitorozása 

1.-Útfenntartó, Várostervezési és 

Lakásüzemeltetési KV; Köztisztasági és Parkosítási 

KKV; Mezőgazd. Szolgálat; Környezetvédelmi 

Szolgálat; Kommunálisügyi Szolgálat; 

2.-Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési 

Titkárság; Szabadkai Távfűtőművek KKV; 

Szabadkai Gázművek KKV; Mezőgazdasági és 

Környezetvédelmi Titkárság; Felügyelőségi 

Titkárság; 

3.-Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési 

Titkárság; Energetikai és Közlekedési Szolgálat; 

4.- Közlekedési Tanács; Kommunálisügyi, 

Energetikai és Közlekedési Titkárság; 

5.-Gazdaságfejlesztési Szolgálat; Útfenntartó, 

Várostervezési és Lakásüzemeltetési KV; 

Suboticatrans KKV; Közlekedési Tanács; 
6.- Környezetvédelmi Szolgálat; Felügyelőségi 

Titkárság; Felügyelőségi Szolgálat; Köztisztasági 

és Parkosítási KKV; 

7.-Mezőőri Szolgálat - Palics-Ludas KKV; 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság; 

Felügyelőségi Titkárság; 

8.-Környezetvédelmi Szolgálat; 

9.-Környezetvédelmi Szolgálat; Társadalmi 

Tevékenységek Titkársága; 

10.-Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési 

Titkárság; Regionális Hulladéktároló Kft.; 

Köztisztasági és Parkosítási KKV 

11.- Regionális Hulladéktároló Kft.; Köztisztasági 

és Parkosítási KKV; Környezetvédelmi Szolgálat; 

12.- Környezetvédelmi Szolgálat; Palics-Ludas 

KV; Vízművek és Csatornázási KKV; Vajdasági 

Vizei KV; 

13.-Környezetvédelmi Szolgálat; 

14.-Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési 

Titkárság; Környezetvédelmi Szolgálat; Vízművek 

és Csatornázási KKV; Köztisztasági és Parkosítási 

KKV; 

15.-Környezetvédelmi Szolgálat; Felügyelőségi 

Titkárság; Felügyelőségi Szolgálat; 
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Cél 

jelzése 
A fejlesztési irányon belüli 

KIEMELT CÉL 
INTÉZKEDÉSEK a fejlesztési irányon belüli kiemelt célok elérésére  

Az intézkedéseket végrehajtó és koordináló 

testületek 

UR 2 

A TERMÉSZETES ÉS 

ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

FEJLESZTÉSE ÉS 

ÉRTÉKELÉSE  

1) Lista készítése a Szabadka város szempontjából jelentős természeti és épített környezetről, 

objektumokról, kisebb tematikus egységeket alakítani, revitalizációs programokat kidolgozni, 

projekteket kidolgozni, célforrásokat elkülöníteni, pályázni. Folyamatosan dolgozni a kisebb 

egységek rehabilitációján. A lista ajánlásai fokozatosan beépülnek Szabadka város középtávú 

tervébe 

1) Egy természetvédelmi cselekvési terv kidolgozása és végrehajtása, amely kezdeményezi: 

a. Az aktív természetvédelem koncepciójának alkalmazását - a helyi lakosság 

bevonását a térhasználat hagyományos módjaiba 

b. Az élőhelyek felvásárlása, újjáélesztése és fenntartása, az ökológiai folyosók 

bővítése 

c. Homokos, sztyeppei és nedves élőhelyek, ritka és veszélyeztetett növény- és 

állatfajok populációinak sajátos és speciális típusainak védelme 

d. A természeti erőforrások engedélyezett felhasználási módjainak (mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, vadászat, turizmus) összehangolása a védett terület védelmének, 

megőrzésének szükségleteivel, a fenntartható fejlődés elveinek kialakítása. A 

tópart menti tartalom zónázása, a feltételek, az intézkedések hatásainak és az 

engedélyezett tevékenységek befolyásolásának monitorozása 

e. Együttműködés a védett területek országos és regionális hálózatán belül, különös 

tekintettel a határon átnyúló védett ingatlan létesítésére a Magyar Köztársasággal 

f. A természeti értékekkel való gazdálkodás optimális gyakorlatának kialakítása és 

ennek keretében a határon átnyúló jelentőségű természeti értékek megfelelő 

bemutatása 

g. Élőhelyek revitalizálása, fajok visszatelepítése - füves élőhelyeken az invazív fás 

szárú fajok populációjának végleges elpusztítása; madárfajok állományának 

védelme aktív természetvédelmi intézkedések alkalmazásával mesterséges 

fészkelőlyukak telepítésével 

h. Védett területek összekapcsolása ökológiai folyosókkal a környezetben 

1.- A VT idegenforgalmi megbízottja; Községközi 

Műemlékvédelmi Intézet; Környezetvédelmi 

Szolgálat, SZVISZ; 

Beruházási és Fejlesztési Titkárság; 

Gazdaságfejlesztési Szolgálat; 

2. Környezetvédelmi Szolgálat, Beruházási és 

Fejlesztési Titkárság, Gazdaságfejlesztési 

Szolgálat, Palics-Ludas KV 

UR 3 
FUNKCIONÁLIS 

INFRASTRUKTÚRA A 

MINŐSÉGI ÉLETÉRT 

1) Az úthálózat fenntartása és fejlesztése 

2) Útaszfaltozás az elővárosi településeken 

3) Szennyvízcsatornahálózat kiépítése 

4) A közlekedési rend átalakítása a városban 

a. A járdák és kerékpárutak szétválasztása 

b. Kerékpárutak építése, a kerékpárral való munkába járás népszerűsítése 

c. A parkolási helyzet elemzése, a parkolóhelyek számának növelése alternatív 

megoldásokkal a kritikus övezetekben 

d. A közösségi közlekedés rendszerének fejlesztése 

5) Egészséges ivóvíz biztosítása Szabadka minden lakójának 

6) Kommunális infrastruktúra és szolgáltatások bővítése vidéki és kertvárosi területeken, 

előzetes köz- és közszolgáltatói kapacitások megerősítésével   

7) Akadálymentesítés 

1.- Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési 

Titkárság; Útfenntartó, Várostervezési és 

Lakásüzemeltetési KV; 

2.- Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési 

Titkárság; Beruházási és Fejlesztési Titkárság; 

Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési 

KV; 

3.-Vízművek és Csatornázási KKV; 

4.-Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési 

Titkárság; Útfenntartó, Várostervezési és 

Lakásüzemeltetési KV; Tervbizottság; 

5.-Vízművek és Csatornázási KKV; 

6.- KV-l és KKV-k; A VT kommunálisügyi 

megbízottja; Kommunálisügyi, Energetikai és 

Közlekedési Titkárság; 

7.- Építésügyi Titkárság 
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SZABADKA VÁROS, 3. FEJLESZTÉSI IRÁNY – HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

Cél 

jelzése 

A fejlesztési irányon belüli 

KIEMELT CÉL 
INTÉZKEDÉSEK a fejlesztési irányon belüli kiemelt célok elérésére  

Az intézkedéseket végrehajtó és koordináló 

testületek 

HG 1 

AZ IKT ÁGAZAT ÉS A 

KREATÍV GAZDASÁG 

FEJLŐDÉSÉNEK 

FELGYORSÍTÁSA 

1) A meglévő kapacitások bővítésével és újak megnyitásával nagyobb számú érdeklődő 

képzésének lehetővé tétele  

2) Kiemelkedő és sikeres informatikai szakemberek alkalmazása előadóként  

3) A diákcsere támogatása 

4) Hely biztosítása a HUB(ok) számára 

5) A kreatív gazdasági szereplők önszerveződésének kezdeményezése és támogatása 

6) IT-cégek és szabadúszók idevonzása 

1.- Közgazdasági Kar; Építőmérnöki Kar; Műszaki 

Szakfőiskola; VT oktatási ügyekkel megbízott tagja 

2.- Szabadkai IT Klaszter 2030 

3.-Felsőoktatási intézmények 

4.-5.- 6.- Szabadkai IT Klaszter 2030 

HG 2 

MODERN ÉS MEGFELELŐ 

OKTATÁSSAL, AZ  

EMBERI 

ERŐFORRÁSOKBA VALÓ  

BEFEKTETÉSSEL 

NÖVELNI A HELYI 

GAZDASÁG 

VERSENYKÉPESSÉGÉT 

1) A kari programok piaci igényekhez igazítása 

2) Állandó testület létrehozása, amely minden érdekelt fél bevonásával javaslatot tesz az oktatási 

struktúra munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tervezésére. 

3) Lehetőséget biztosítani a felnőttek ki- és átképzésére, (szükség esetén) regionális oktatási és 

átképző központ kialakítása, amely szükség esetén a formális oktatási rendszeren kívüli 

megoldásokat kínál a meglévő szakmai és gyakorlati ismeretek megszerzésére vagy 

értékesítésére 

4) Olyan feltételek megteremtése, amelyek vonzzák a diákokat és megtartják őket a városban 

5) Középiskolák technológiai és infrastrukturális korszerűsítése 

6) A duális oktatás és gyakorlat megerősítése és ösztönzése a vállalatoknál, a fiatalok gazdasági 

integrációját szolgáló programok létrehozása 

7) Az oktatói kar támogatása az új szakokra való átminősítés folyamatában és az új szakok 

akkreditációjának anyagi támogatása 

8) A foglalkoztatás átláthatóságának növelése a közszférában 

9) A szociális párbeszéd, valamint a munkaadók és munkavállalók közötti párbeszéd erősítése 

10) A világ elismert szakértőinek meghívása a gazdaságban dolgozók számára vonzó témákban 

11) A város logisztikai és műszaki támogatása a munkakörülmények javításához hozzájáruló 

gazdasági társaságok projektjeinek előkészítéséhez 

12) Speciális programok létrehozása a külföldi szakértők visszatérésének ösztönzésére 

13) Önkéntes személyzeti adatbázis kialakítása a szakértők és szolgáltatásaik iránt érdeklődők 

összekapcsolása érdekében 

14) A munkakörülmények javítása minden közintézményben 

1.- Közgazdasági Kar; Építőmérnöki Kar; Műszaki 

Szakfőiskola; 

2.-3.-NSZ 

4.- VT oktatási és kulturális ügyekkel megbízott 

tagja; Kulturális és oktatási intézmények; SZVISZ; 

5.-6.- Középiskolák; Társadalmi Tevékenységek 

Titkársága; 

7.-Társadalmi Tevékenységek Titkársága; 

8.- 

9.- Szakszervezetek; 

10.- 

11.- Beruházási és Fejlesztési Titkárság; 

Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési 

KV; 

12.- 

13.- 

14.- Társadalmi Tevékenységek Titkársága; 
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Cél 

jelzése 
A fejlesztési irányon belüli 

KIEMELT CÉL 
INTÉZKEDÉSEK a fejlesztési irányon belüli kiemelt célok elérésére  

Az intézkedéseket végrehajtó és koordináló 

testületek 

HG 3 

FELTÉTELEK 

BIZTOSÍTÁSA A HELYI 

GAZDASÁG 

NÖVEKEDÉSÉHEZ 

1) Az ipari övezet bővítése és a támogató infrastruktúra fejlesztése 

2) Intermodális közlekedési központ építése a vasúti csomóponton 

3) Megvalósíthatósági tanulmány készítése egy kis utas- és teherszállító repülőtér, valamint 

helikopter-repülőtér létesítéséhez 

4) Tudományos és technológiai park létrehozása Szabadkán 

5) "Vállalkozói Zóna" kialakítása a hazai üzletemberek számára 

6) A hazai befektetők támogatása a külföldi befektetők számára biztosított támogatásokkal 

7) Régi mesterségek megőrzését szolgáló kezdeményezések, programok támogatása 

8) Speciális programok a vállalkozás bizonyos típusainak erősítésére: női vállalkozók, fiatal 

vállalkozók, szociális vállalkozás 

9) Vállalkozók támogatása a nemzetközi vásárokon és konferenciákon való részvételhez 

termékeik és szolgáltatásaik marketingje céljából 

10) Speciális tanulmány készítése a különböző típusú megújuló energiaforrások 

felhasználásának lehetőségeiről és indokoltságáról, referencia költséghatékonysági 

számításokkal a gazdaság igényeihez. 

11) Információs platform fejlesztése potenciális befektetők számára 

1.-Beruházási és Fejlesztési Titkárság; 

Kommunálisügyi, Közlekedési és Energetikai 

Titkárság; Útfenntartó, Várostervezési és 

Lakásüzemeltetési KV; a többi KV és KKV; 

2.-  

3.- 

4.- 

5.-Szabadka Város Gazdasági Tanácsa; 

6.- a VT gazdasági megbízottja; 

7.-Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és 

Idegenforgalmi Titkárság; 

8.- Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és 

Idegenforgalmi Titkárság; Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat; 

9.-Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és 

Idegenforgalmi Titkárság; 

10.- Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és 

Idegenforgalmi Titkárság; Környezetvédelmi 

Szolgálat; 

11.- 

HG 4 
A TURISZTIKAI KÍNÁLAT 

MÉRTÉKÉNEK ÉS 

SZINTJÉNEK NÖVELÉSE 

1) A Palicsi Aqua Park befejezése  

2) A város központjának rendezése és az épületek homlokzatának felújítása  

3) Speciális program kidolgozása Szabadka város turizmusának fejlesztésére, amely 

meghatározza a különleges intézkedéseket, a súlypontokat, a kölcsönös függőségeket és a 

lépések sorrendjét a kiemelt turisztikai területek fejlesztéséhez kapcsolódóan: 

a. Az idegenforgalmi infrastruktúra rendezése  

b. Turisztikai övezeti rendszer kialakítása 

c. A kulturális és történelmi örökség turisztikai valorizálása 

d. Turisztikai termékek fejlesztése a desztinációban és támogató infrastruktúra 

e. A desztináció marketingjének és márkaépítésének fejlesztése 

f. Humán kapacitások fejlesztése a turizmusban 

g. Az irányítási modell fejlesztése 

h. Megfelelő turisztikai kínálat kialakítása rövid látogatásokra, amelyeket a gyorsvasút 

elkészülte tesz lehetővé  

A turisztikai prioritások keretében a Szabadka Város Turisztikai Fejlesztési Programjában 

meghatározott intézkedések fokozatosan beépülnek Szabadka város középtávú tervébe. 

1.- Palicsi Park Kft.; 

2.-Beruházási és Fejlesztési Titkárság; Községközi 

Műemlékvédelmi Intézet;  

3.- a VT idegenforgalmi, beruházási és nemzetközi 

együttműködési megbízottja, a: 

•Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi 

Titkársággal; 

•„a Palicsi Park Kft-vel 

• a SZVISZ-szel 

• a Pannonreggel együttműködésben 
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jelzése 

A fejlesztési irányon belüli 

KIEMELT CÉL 
INTÉZKEDÉSEK a fejlesztési irányon belüli kiemelt célok elérésére  
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testületek 

HG 5 

A MEZŐGAZDASÁGI 

TERMELÉS 

JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK 

NÖVELÉSE 

1) A mezőgazdaság és az informatikai szektor összekapcsolása az új technológiák 

alkalmazásához, az innovációk és digitális technológiák bevezetésének támogatása a 

mezőgazdasági termelésben 

2) A nagyobb hozzáadott értékű termékekké történő feldolgozást célzó programok támogatása 

3) A szabadkai termelők tőzsdei és termékmárkájának kialakítása, valamint egy digitális 

platform elindítása a szabadkai termelőkkel 

4) Helyi termékek népszerűsítése és értékesítésük elősegítése az önkormányzati intézmények 

által szervezett piacokon, vásárokon és rendezvényeken, ami magában foglalja a 

infrastruktúra és berendezések korszerűsítését is a piacokon, mint a mezőgazdasági termékek 

(gyümölcs, zöldség és egyéb növényi és állati eredetű termék) forgalmazásának hatékony 

csatornáin.  

5) A felszín feletti vízkészletek használatára való átállás előfeltételeinek megteremtése, amely 

magában foglalja az öntözőcsatorna-rendszer revitalizálását és kiépítését, az öntözőcsatornák 

mentén történő villamosenergia-elosztást, a vízbeáramlás biztosítását az öntözőcsatornákba. 

öntözési infrastruktúra 

6) Meglévő öntözőrendszerek fejlesztése, 

7) A város és az elővárosi települések tervezési dokumentumaiban helyszínek biztosítása új, 

korszerű mezőgazdasági gazdálkodási komplexumok - gazdaságok kialakításához, valamint 

az ilyen helyek infrastrukturális felszerelésének támogatása 

1.-A VT mezőgazdasági megbízottja; 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság; 

Mezőgazd. Szolgálat; IT szektor; 

2.-A VT mezőgazdasági megbízottja; 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság; 

3.-A VT mezőgazdasági megbízottja; 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság; 

Mezőgazd. Szolgálat; IT szektor; Szabadkai Piacok 

KKV; 

4.-A VT mezőgazdasági megbízottja; 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság; 

Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi 

Titkárság; Mezőgazd. Szolgálat; IT szektor; 

Szabadkai Piacok KKV; 

5.-6.-A VT mezőgazdasági megbízottja; 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság; 

Mezőgazd. Szolgálat; DTD Észak-bácskai Részleg 

/Vajdaság Vizei KV; Útfenntartó, Várostervezési és 

Lakásüzemeltetési KV; 

7.- Mezőgazd. Szolgálat; Mezőgazdasági és 

Környezetvédelmi Titkárság; Útfenntartó, 

Várostervezési és Lakásüzemeltetési KV; 

HG 6 

A KÖZÖSSÉG ELEMI 

CSAPÁSOKKAL 

SZEMBENI 

ELLENÁLLÓSÁGÁNAK 

NÖVELÉSE 

1) Járványok, energia-, villany-, alapvető élelmiszerhiány esetén bekövetkező vészhelyzeti 

reagálási tervek aktualizálása - közintézmények és tervek készítése az önkormányzat 

hatáskörébe tartozó intézmények csökkentett működéséhez  

2) Tájékoztató és oktatási anyagok készítése a polgárok vészhelyzetekben való reagálásáról és 

intézkedéseiről, évente támogatni az ilyen tartalmú oktatási programokat, kampányokat és 

rendezvényeket 

3) A lakosság és a helyi hatóságok közötti bizalom erősítése a következők révén: 

• Az államháztartás és a polgárok számára fontos projektek nagyobb átláthatósága 

• Platform létrehozása a városi projektek állapotáról szóló információkkal 

4) Előnyben kell részesíteni a lakóépületek és gazdasági létesítmények energiahatékonyságának 

növelését, valamint az alternatív energiaforrások felhasználását célzó uniós projekteket  

5) Külön tanulmány készítése a távfűtőművek ellátására alternatív források és energiafajták 

felhasználásának lehetőségeiről és indokoltságáról 

1.- 

2.-  

3.- Pénzügyi Titkárság; 

4.-5.- Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és 

Idegenforgalmi Titkárság; Környezetvédelmi 

Szolgálat; 
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7. SZABADKA VÁROS FEJLESZTÉSI TERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSÉINEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ENSZ 

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK CÉLJAIVAL ÉS AZ EU PRIORITÁSAIVAL A 2021-2027-ES IDŐSZAKRA 

7.1. Az EU fenntartható fejlődési céljai (Agenda 2030) 

Fejlesztési 

irányok - 

Fejlesztési terv 

2023-2032  

Kiemelt célok - Fejlesztési terv 2023-2032 Fenntartható fejlődési célok 
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ÉM 1 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT MINT 

KÖZSZOLGÁLAT MINŐSÉGI 

SZOLGÁLTATÁSOKKAL, ÁTLÁTHATÓ MUNKÁVAL 

8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés - 8.3. Fejlesztésorientált politikák bevezetése, 

amelyek támogatják a produktív tevékenységeket, a tisztességes munkahelyteremtést, a vállalkozói 

szemléletet, a kreativitást és az innovációt, valamint ösztönzik a mikro-, kis- és középvállalkozások 

alapítását és növekedését, többek között a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés révén; 

16. Béke, igazság és erős intézmények - 16.6 Hatékony, felelős és átlátható intézmények kiépítése 

minden hatalmi szinten 

ÉM 2 A MULTIKULTURALITÁS ÉS A KULTURÁLIS 

ÖRÖKSÉG MINT LEHETŐSÉG 

4. Minőségi oktatás - 4.7. 2030-ig annak biztosítása, hogy minden tanuló olyan tudást és készséget 

szerezzen, amely a fenntartható fejlődés előmozdításához szükséges, beleértve egyebek közt a 

fenntartható fejlődés, és a fenntartható életmódokkal, az emberi jogokkal, a nemek közti 

egyenlőséggel, a béke és az erőszakmentesség kultúrájának előmozdításával, a globális felelősség 

szemléletével, a kulturális sokszínűség és a kultúrának a fenntartható fejlődéshez történő 

hozzájárulásával foglalkozó oktatás révén;  

11. Fenntartható városok és közösségek - 11.4 A világ kulturális és természeti örökségének 

védelmére és megőrzésére irányuló erőfeszítések fokozása 

ÉM 3 EGYENLŐ ESÉLYEK A SPORTOLÁSRA 

10. Az egyenlőtlenségek csökkentése - 10.2 2030-ig elősegíteni mindenkinek - korra, nemre, 

fogyatékosságra, faji és etnikai hovatartozásra, származásra, vallásra, gazdasági, vagy más helyzetre 

való tekintet nélkül - a társadalmi felemelkedését, szociális, gazdasági és politikai befogadását 

11. Fenntartható városok és közösségek-11.7 2030-ig egyetemes hozzáférés biztosítása a 

biztonságos, befogadó, könnyen megközelíthető zöld- és közterületekhez, különösen a nők és 

gyermekek, idősek és fogyatékkal élők számára 

ÉM 4. - MINŐSÉGI ÉS ELÉRHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI 

ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, AKADÁLYOK NÉLKÜL 

1. A szegénység felszámolása - 1.3. A nemzeti sajátosságokat is figyelembe vevő szociális 

biztonsági rendszereket és intézkedéseket kell megvalósítani, a szociális védelmi minimumot is 

beleértve, és 2030-ra elérni, hogy ez átfogja a szegények és sebezhető társ. csoportok jelentős részét 

3. Egészség és jóllét -3.8. El kell érni az egyetemes egészségügyi lefedettséget, ideértve a pénzügyi 

kockázatok védelmét, az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint 

biztosítani kell mindenki számára a biztonságos, hatékony, minőségi és megfizethető alapvető 

gyógyszerekhez és oltásokhoz való hozzáférést 

ÉM 5. CSALÁDGONDOZÁS ÉS KÜZDELEM AZ 

ELVÁNDORLÁS ÉS A SZÜLETÉSI ARÁNY 

CSÖKKENÉSE ELLEN 

3. Egészség és jóllét -3.7. 2030-ig biztosítani kell a szexuális és reproduktív egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való általános hozzáférést, ideértve a családtervezést és az oktatást, valamint 

integrálni kell a reprodukciós egészség kérdését a nemzeti stratégiákba és programokba 

ÉM 6 AZ IFJÚSÁG NAGYOBB FOKÚ 

BEKAPCSOLÓDÁSA SAJÁT JÖVŐJÜK ALAKÍTÁSÁBA 

4. Minőségi oktatás - 4.4. 2030-ig a munkavállaláshoz, tisztességes munkához és vállalkozói 

tevékenységhez megfelelő tudásszinttel - beleértve a műszaki és szakmai képzettséget is - 

rendelkező fiatalok és felnőttek számának jelentős növelése; 

10. Az egyenlőtlenségek csökkentése - 10.2 2030-ig elősegíteni mindenkinek - korra, nemre, 

fogyatékosságra, faji és etnikai hovatartozásra, származásra, vallásra, gazdasági, vagy más helyzetre 

való tekintet nélkül - a társadalmi felemelkedését és a szociális, gazdasági és politikai befogadását 
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Fejlesztési 

irányok - 

Fejlesztési terv 

2023-2032 

Kiemelt célok - Fejlesztési terv 2023-2032 Fenntartható fejlődési célok 
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 ÉM 7 BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET AZ ÉLETHEZ ÉS 

A MUNKÁHOZ 

8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés - 8.8. Meg kell védeni a munkajogokat, és 

előrelépést kell tenni a munkavállalók biztonságos munkakörnyezete érdekében. Kiemelt figyelmet 

kell fordítani a bevándorló nőkre és a bizonytalan helyzetben lévő munkavállalókra; 

11. Fenntartható városok és közösségek - 11.1 2030-ig a megfelelő, biztonságos és megfizethető 

lakhatáshoz és alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára, a 

nyomornegyedekben a lakhatási feltételek javítása 

ÉM 8 SZABADKA FEJLESZTÉSE AZ OKOS VÁROSOK 

KONCEPCIÓ SZERINT   

11. Fenntartható városok és közösségek -11.3 2030-ig a befogadó és fenntartható városiasodás 

elősegítése és a kapacitások növelése minden országban az emberi települések részvételen alapuló, 

integrált és fenntartható tervezése és igazgatása érdekében 

ÉM 9 A HELYI KÖZÖSSÉGEK EGYENLETES 

FEJLESZTÉSE 

11. Fenntartható városok és közösségek - 11.1 2030-ig a megfelelő, biztonságos és megfizethető 

lakhatáshoz és alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára, a 

nyomornegyedekben a lakhatási feltételek javítása 
 

 

Fejlesztési 

irányok - 

Fejlesztési terv 

2023-2032 

Kiemelt célok - Fejlesztési terv 2023-2032 Fenntartható fejlődési célok 
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UR 1 EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET MINDEN POLGÁR 

SZÁMÁRA 

11. Fenntartható városok és közösségek - 11.6 2030-ig a városok lakóit érő egy főre jutó 

kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, egyebek között kiemelt figyelmet szentelve a levegő 

minőségének, valamint a települési és egyéb hulladékok kezelésének 

6. Tiszta víz és szanitáció - 6.3. 2030-ig a víz minőségének javítása a szennyezés csökkentése, a 

veszélyes vegyi- és egyéb 25 anyagok lerakásának megszüntetése és kibocsátásainak minimalizálása 

révén; a kezeletlen szennyvíz részarányának felére csökkentése, az újrahasznosítás és a biztonságos 

újrahasználat jelentős mértékben történő növelése globális szinten 

12. Felelős termelés és fogyasztás - 2030-ig a hulladékképződés jelentős csökkentése megelőzés, 

csökkentés, újrahasznosítás és újrahasználat által 

UR 2 A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

FEJLESZTÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE  

11. Fenntartható városok és közösségek - 11.6 2030-ig mérsékelni kell a városokat érintő 

hátrányos környezeti hatásokat, különösképp a légszennyezést, illetve a városban keletkező 

hulladékgazdálkodási problémákat 

12. Felelős termelés és fogyasztás -12.2. 2030-ig a természeti erőforrásokkal való fenntartható 

gazdálkodás és azok hatékony felhasználásának megvalósítása 

UR 3 FUNKCIONÁLIS INFRASTRUKTÚRA A 

MINŐSÉGI ÉLETÉRT 

11. Fenntartható városok és közösségek - 11.6 2030-ig a városok lakóit érő egy főre jutó 

kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, egyebek között kiemelt figyelmet szentelve a levegő 

minőségének, valamint a települési és egyéb hulladékok kezelésének 

9. Ipar, innováció és infrastruktúra - 9.1. Minőségi, megbízható, fenntartható és ellenálló, 

mindenki számára megfizethető és egyenlő esélyekkel hozzáférhető infrastruktúra fejlesztése – 

beleértve a regionális és a határokon átnyúló létesítményeket – a gazdasági fejlődés és az emberi 

jólét támogatása érdekében 
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Fejlesztési 

irányok - 

Fejlesztési terv 

2023-2032 

Kiemelt célok - Fejlesztési terv 2023-2032 Fenntartható fejlődési célok 
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HG 1 AZ IKT ÁGAZAT ÉS A KREATÍV GAZDASÁG 

FEJLŐDÉSÉNEK FELGYORSÍTÁSA 

8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés - 8.2. Magasabb szintű gazdasági 

termelékenység elérése diverzifikáció, technológiai korszerűsítés és innováció, valamint többek 

között a magas hozzáadott értéket képviselő és a munkaigényes ágazatokra való összpontosítás 

révén 

HG 2 MODERN ÉS MEGFELELŐ OKTATÁSSAL, AZ  

EMBERI ERŐFORRÁSOKBA VALÓ  

BEFEKTETÉSSEL NÖVELNI A HELYI GAZDASÁG 

VERSENYKÉPESSÉGÉT 

4. Minőségi oktatás - 4.4. 2030-ig a munkavállaláshoz, tisztességes munkához és vállalkozói 

tevékenységhez megfelelő tudásszinttel - beleértve a műszaki és szakmai képzettséget is - 

rendelkező fiatalok és felnőttek számának jelentős növelése 

HG 3 FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA A HELYI 

GAZDASÁG NÖVEKEDÉSÉHEZ 

8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés -8.3. Fejlesztésorientált politikák bevezetése, 

amelyek támogatják a produktív tevékenységeket, a tisztességes munkahelyteremtést, a 

vállalkozói szemléletet, a kreativitást és az innovációt, valamint ösztönzik a mikro-, kis- és 

középvállalkozások alapítását és növekedését, többek között a pénzügyi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés révén; 

HG 4 A TURISZTIKAI KÍNÁLAT MÉRTÉKÉNEK ÉS 

SZINTJÉNEK NÖVELÉSE 

8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés - 8.9. 2030-ig terveket kell kidolgozni a 

fenntartható turizmus kialakítására, amely munkahelyeket teremt és népszerűsíti a helyi kultúrát 

és termékeket 

HG 5 A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 

JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK NÖVELÉSE 

2. Az éhezés megszüntetése - 2.3. Az élelmiszer-kistermelők, különösen a nők, őslakosok, családi 

gazdaságok, állattenyésztők és halgazdálkodók mezőgazdasági termelékenységét és jövedelmét 

meg kell duplázni, beleértve a biztonságos és egyenlő hozzáférést a földhöz, egyéb termelő 

erőforrásokhoz és alapanyagokhoz, ismeretekhez, pénzügyi szolgáltatásokhoz, piacokhoz, 

értéknövelő lehetőségekhez és a nem mezőgazdasági munkalehetőségekhez 

2.4. Olyan fenntartható élelmiszer-termelési rendszerek létrehozását kell biztosítani és rugalmas 

mezőgazdasági gyakorlatokat alkalmazni, amelyek növelik a termelékenységet és a termelési 

volument, segítenek az ökoszisztémák fenntartásában, erősítik a klímaváltozással, szélsőséges 

időjárással, szárazsággal, árvizekkel és egyéb katasztrófákkal kapcsolatos alkalmazkodási 

képességet, valamint fokozatosan javítják a föld és a talaj minőségét 

HG 6 A KÖZÖSSÉG ELEMI CSAPÁSOKKAL 

SZEMBENI ELLENÁLLÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE 

16. Béke, igazság és erős intézmények - 16.6 Hatékony, felelős és átlátható intézmények 

kiépítése minden hatalmi szinten 

11. Fenntartható városok és közösségek - 11.5 2030-ig jelentősen csökkenteni kell a természeti 

katasztrófák okozta haláleseteket és az ezekkel járó gazdasági visszaesések által érintett emberek 

számát, beleértve a víz okozta katasztrófákat is, külön figyelmet szentelve a szegények és 

sérülékeny csoportok védelmére 
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7.2. Az EU prioritásai a 2021-2027. időszakra 

Fejlesztési irányok - 

Fejlesztési terv 2023-2032  
Kiemelt célok - Fejlesztési terv 2023-2032 Az EU prioritásai a 2021-2027. időszakra 

1. 

fejlesztési irány: 

ÉLETMINŐSÉG, 

TÁRSADALMI 

FEJLŐDÉS ÉS JÓ 

KORMÁNYZÁS 

ÉM 1 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT MINT KÖZSZOLGÁLAT MINŐSÉGI 

SZOLGÁLTATÁSOKKAL, ÁTLÁTHATÓ MUNKÁVAL 

Okosabb Európa az innováción, digitalizáláson, gazdasági átalakuláson és a kis- 

és középvállalkozások támogatásán keresztül 

ÉM 2 A MULTIKULTURALITÁS ÉS A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINT 

LEHETŐSÉG 

A polgáraihoz közelebb álló Európa a helyi fejlesztési stratégiák és a 

fenntartható városfejlesztés támogatásával EU-szerte  

ÉM 3 EGYENLŐ ESÉLYEK A SPORTOLÁSRA 

ÉM 4. MINŐSÉGI ÉS ELÉRHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 

ELLÁTÁS, AKADÁLYOK NÉLKÜL 

Szociálisabb Európa, amely eléri a szociális jogok uniós pillérét, támogatja a 

minőségi foglalkoztatást, az oktatást, a készségeket, a társadalmi befogadást és 

az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést  ÉM 5. CSALÁDGONDOZÁS ÉS KÜZDELEM AZ ELVÁNDORLÁS ÉS A 

SZÜLETÉSI ARÁNY CSÖKKENÉSE ELLEN 

ÉM 6 AZ IFJÚSÁG NAGYOBB FOKÚ BEKAPCSOLÓDÁSA SAJÁT 

JÖVŐJÜK ALAKÍTÁSÁBA 

A polgáraihoz közelebb álló Európa a helyi fejlesztési stratégiák és a 

fenntartható városfejlesztés támogatásával EU-szerte 

ÉM 7 BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET AZ ÉLETHEZ ÉS A MUNKÁHOZ 

Szociálisabb Európa, amely eléri a szociális jogok uniós pillérét, támogatja a 

minőségi foglalkoztatást, az oktatást, a készségeket, a társadalmi befogadást és 

az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést 

ÉM 8 SZABADKA FEJLESZTÉSE AZ OKOS VÁROSOK KONCEPCIÓ 

SZERINT 

Jobban összekapcsolódó Európa stratégiai közlekedéssel és digitális 

hálózatokkal 

ÉM 9 A HELYI KÖZÖSSÉGEK EGYENLETES FEJLESZTÉSE 
A polgáraihoz közelebb álló Európa a helyi fejlesztési stratégiák és a 

fenntartható városfejlesztés támogatásával EU-szerte 

2. fejlesztési irány: 

VÁROSFEJLESZTÉS, 

KOMMUNÁLIS 

INFRASTRUKTÚRA ÉS 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

UR 1 EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET MINDEN POLGÁR SZÁMÁRA 
Zöldebb Európa szén-dioxid nélkül, a Párizsi Megállapodás végrehajtásával, 

valamint az energiaátállásba, a megújuló energiaforrásokba és az 

éghajlatváltozás elleni küzdelembe való befektetéssel 
UR 2 A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE ÉS 

ÉRTÉKELÉSE  

UR 3 FUNKCIONÁLIS INFRASTRUKTÚRA A MINŐSÉGI ÉLETÉRT 
A polgáraihoz közelebb álló Európa a helyi fejlesztési stratégiák és a 

fenntartható városfejlesztés támogatásával EU-szerte 

3. fejlesztési irány: 

HELYI 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

HG 1 AZ IKT ÁGAZAT ÉS A KREATÍV GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉNEK 

FELGYORSÍTÁSA 

Jobban összekapcsolódó Európa stratégiai közlekedéssel és digitális 

hálózatokkal Okosabb Európa az innováción, digitalizáláson, gazdasági 

átalakuláson és a kis- és középvállalkozások támogatásán keresztül 

HG 2 MODERN ÉS MEGFELELŐ OKTATÁSSAL, AZ  EMBERI 

ERŐFORRÁSOKBA VALÓ  BEFEKTETÉSSEL NÖVELNI A HELYI 

GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉT 

Okosabb Európa az innováción, digitalizáláson, gazdasági átalakuláson és a kis- 

és középvállalkozások támogatásán keresztül 

HG 3 FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA A HELYI GAZDASÁG 

NÖVEKEDÉSÉHEZ 

HG 4 A TURISZTIKAI KÍNÁLAT MÉRTÉKÉNEK ÉS SZINTJÉNEK 

NÖVELÉSE 

HG 5 A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK 

NÖVELÉSE 

HG 6 A KÖZÖSSÉG ELEMI CSAPÁSOKKAL SZEMBENI 

ELLENÁLLÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE 

A polgáraihoz közelebb álló Európa a helyi fejlesztési stratégiák és a 

fenntartható városfejlesztés támogatásával EU-szerte 
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8. PRIORITETI I INVESTICIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD SUBOTICU, KOJI NISU U 

NADLEŽNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE 

 

Prioritási terület 

A SZABADKA VÁROS számára jelentős 

azon projektek, amelyek nem tartoznak az 

önkormányzat hatáskörébe, és több ágazati 

intézmény befonását igénylik 

Lehetséges 

társfinanszírozási 

partnerek 

Társfinanszírozási 

lehetőségek: 

-programmal (PROGRAM) 

-projekt révén (PROJEKT) 

-köz-magán partnerség PPP 

 Észak-bácska vízügyi rendszer   

Vízgazdálkodás 

Plazović alrendszer – építés alatt 

 

A víz forrása a Duna. Ezen a rendszeren 

keresztül nyer vizet a Tavankúti-tó és az 

összes felhasználó a Krivaja vízfolyása 

mentén. Ebből a rendszerből a tervek 

szerint a víz a Csík-ér vízfolyásába jutna a 

csatlakozó csatornán keresztül a Klisa-

gáttól felfelé eső szakaszig, amelyet a 

leendő Orom-Csík-Krivaja csatorna II. 

szakasza lát majd el vízzel a Tisza-Palić 

alrendszeren keresztül. 

 

Vajdaság Vizei, 

Tartományi 

Mezőgazdasági, 

Víz- és 

Erdőgazdálkodási 

Titkárság 

PROGRAM 

PROJEKT 
 

Tisza-Palics alrendszer – építés alatt 

 

A víz orrása a Tisza. A tervezett Orom-

Csík-Krivaja csatornán keresztül látja 

majd el vízzel az útba eső felhasználókat a 

Pavlovac csatorna mentén a Nagyfény-

Györgyén úttól a Krivajáig és egészen 

Topolya határáig. 

Ludas település területén a felhasználók 

vízellátása a meglévő Orom-Palics 

csatornával összekötő gravitációs vezeték 

kiépítésével történik. 

 

 

A magyarországi Homokhátság és a 

határmenti régió vízellátása Szabadka 

város területén – Szerbia – Magyarország 

IPA határokon átívelő együttműködési 

program – új beruházás 

 

A víz forrása a Duna. Szerbia területén 

Palics, hajdújárás és Királyhalom 

lakosságát fogja ellátni vízzel, a magyar 

határ mentén. 

 

Vajdaság Vizei, 

Tartományi 

Mezőgazdasági, 

Víz- és 

Erdőgazdálkodási 

Titkárság,  

PROGRAM 

PROJEKT 

Infrastruktúra 

Tiszta Szerbia 

110 km csatornavezeték és két 

szennyvíztisztító kiépítése 

Ágazati 

minisztérium, 

A Szerb Kormány 

PROJEKT 
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A vízügyi rendszer feljavítása 
Ágazati 

minisztérium 
PROJEKT 

A regionális utak felújítása 

Ágazati 

minisztérium,  

a tartomány, 

Putevi Srbije AD 

PROGRAM 

PROJEKT 

Út építése Orom és Csantavér között 

Ágazati 

minisztérium, 

 a tartomány, 

Putevi Srbije AD 

PROGRAM 

PROJEKT 

 

Regionális út építése Szabadka és Zenta 

között 

Ágazati 

minisztérium, 

 a tartomány, 

Putevi Srbije AD 

PROGRAM 

PROJEKT 

Az Y kerülőút kiszélesítése az IA rendű 

nemzetközi utak követelményeinek 

megfelelően 

A Szerb 

Köztársaság 

Kormánya 

PROJEKT 

A Szabadka – Baja vasútvonal felújítása 

A Szerb 

Köztársaság 

Kormánya 

PROJEKT 

A Belgrád – Budapest gyorsvasút 

megépítése 

Ágazati 

minisztérium, 

Železnica Srbije 

AD 

PROJEKT 

Logisztikai központ építése Kisbajmokon 

intermoduláris terminállal  

Interreg IPA HU-

SRB, 

Železnica Srbije 

AD 

PROJEKT 

PPP 

Kultúra 
A Népszínház felújításának és 

kibővítésének befejezése 

Kulturális és 

Tájékoztatási 

Minisztérium; 

A tartomány,  

Szabadka város 

PROJEKT 

Sport és ifjúság 

A diákszálló építésének befejezése 

Palicson 

Ágazati 

minisztérium 
PROJEKT 

A Stadion felújítása és építése 
Ágazati 

minisztérium 
PROJEKT 

Egészségügy A Közkórház felújítása 
Ágazati 

minisztérium 
PROJEKT 

Oktatás 

A Vegyészeti és Technológiai Iskola 

felújítása, átalakítása és kibővítése –  

II. fázis 

Ágazati 

minisztérium 
PROJEKT 

Az Ivan Sarić Műszaki Iskola felújítása, 

átalakítása és új gyakorló műhely építése 

Ágazati 

minisztérium 
PROJEKT 

A tavankúti Matija Gubec iskola 

épületének felújítása 

Ágazati 

minisztérium 

PROJEKT 

 

 
A Đuro Salaj Általános Iskola épületének 

felújítása és tornaterem építése 

Ágazati 

minisztérium 
PROJEKT 

 
A Sokol Egyesületi Otthon felújítása, 

átalakítása és helyreállítása 
  

 Óvoda építése Palicson   



61 

 Orvosi rendelő építése Palicson   

 
A Mandarin és a Sanda Marjanović 

óvodák épületének felújítása és kibővítése 
  

 Új sportcsarnok építése   

 A Kis Stadion lefedése   
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9. SZABADKA VÁROS FEJLESZTÉSI TERVE MEGVALÓSÍTÁSÁNAK, 

VÉGREHAJTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSÉNEK, ISMERTETÉSÉNEK ÉS 

ÉRTÉKELÉSÉNEK KERETEI 

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022. március 3-án megtartott 20. ülésén hozott rendeletet Szabadka 

város 2023-2032. időszakra vonatkozó fejlesztési tervének kidolgozásáról, a Szerb Köztársaság tervezési 

rendszeréről szóló törvénynek megfelelően. 

A fejlesztési terv végrehajtásának folyamatát egyértelműen meg kell határozni. A kulcsszereplőknek 

tisztában kell lenniük szerepükkel és felelősségükkel. A fejlesztési terv egyes fázisainak eredményes 

megvalósítása érdekében a végrehajtási folyamatnak a vezetői tevékenységeken kívül az egyes intézkedések 

végrehajtását figyelemmel kísérő tevékenységeket is magában kell foglalnia, valamint a végrehajtott 

intézkedések eredményességének és hatékonyságának elemzését is. Az irányítási rendszer magában foglalja 

a tervezés, a szervezés, az emberek kiválasztásának, a koordinációnak, a vezetésnek és az ellenőrzésnek a 

folyamatait, beleértve az emberi, pénzügyi, technológiai és természeti erőforrások bevonását. 

A stratégiai tervezés folyamata dinamikus folyamat, a végleges dokumentumokat pedig dinamikus, azaz 

változó eszközöknek tekintjük. Ebben az összefüggésben a teljes tervezési folyamatot úgy határozzuk meg, 

mint egy hároméves elemzési - tervezési - programozási - végrehajtási - végrehajtási - monitoring - 

értékelési - újraelemzési stb. ciklust. A folyamatot 3 évente teljesen felül kell vizsgálni. A fókusz 

meghatározása, ill. a következő hároméves időszakban megvalósuló kiemelt célok kiválasztása a fejlesztési 

terv elfogadásától számított 6 hónapon belül megtörténik. 

A végrehajtás precíz nyomon követésének szükségességét az önkormányzat középtávú fejlesztési tervének 

közelgő elkészítési kötelezettsége diktálja, amely egyben nagyon precíz cselekvési terv is a tervezett kiemelt 

célok elérésére, a tervezett intézkedések végrehajtásával. 

A középtávú terv egy olyan dokumentum, amely akcióterv formájában egy helyen tartalmazza mindazokat 

az intézkedéseket, programokat, projekteket, amelyek az adott évben megvalósulnak, és amelyeket a 

városfejlesztési terv, vagy az alacsonyabb szintű, szakosított tervek, stratégiai dokumentumok vagy 

cselekvési tervek tartalmaznak.  

A fejlesztési tervben előirányzott intézkedések pontos kidolgozását a végrehajtásukra vonatkozó cselekvési 

terv formájában a szóban forgó intézkedéseket végrehajtó szereplők készítik el „Az intézkedéseket 

végrehajtó és koordináló testületek” címmel, abban a részben, ahol az egyes fejlesztési irányok lettek leírva, 

a KIEMELT CÉLOK - INTÉZKEDÉSEK a kiemelt célok eléréséhez - Az intézkedéseket végrehajtó és 

koordináló testületek táblázatban. 

A fejlesztési terv egy meghatározott intézkedés végrehajtásának egyes lépései részletesen a középtávú terv 

kidolgozásának folyamatában kerülnek kidolgozásra, annak részeként, és évente megismétlődik. 

A középtávú terv 3 évre készül, és évente aktualizálásra kerül, oly módon, hogy a végrehajtásról szóló 

beszámolóval párhuzamosan a jelenlegihez, vagyis az éppen leköszönő évhez hozzárendeljük a a következő 

évre szóló intézkedéseket és cselekvési tervet (a hátralévő két évre). Ennek köszönhetően az önkormányzat 

és végrehajtó szervei mindig pontos cselekvési tervvel rendelkeznek a következő három évre meghatározott 

stratégiai prioritások megvalósítására. Így a középtávú terv nagyon fontos, nélkülözhetetlen 

dokumentummá válik az önkormányzat éves költségvetésének összeállításakor. 

A helyi közösségfejlesztési terv megvalósítása a középtávú terv megvalósításán, a jó szervezeti felépítésen 

és az érintettek bevonásán alapul. A helyi közösségfejlesztési terv végrehajtási folyamata a helyi 

közigazgatásban beépült és a meglévő struktúrát használja. A fejlesztési terv végrehajtásának nyomon 

követése Szabadka város feladata lesz, ill. az erre kijelöl testület és szerv. 

Szabadka város az elfogadott fejlesztési terv megvalósulását gyakorlatilag folyamatosan figyelemmel kíséri 

és értékeli, és erről éves jelentéseket készít, amelyeket meghatározott keretek között és határidőn belül 

közzétesz. 
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Az elfogadott fejlesztési terv végrehajtása nyomon követésének és értékelésének folyamata három egymást 

követő tevékenységből áll: 

➢ A stratégiai dokumentumokban előirányzott intézkedések végrehajtásával kapcsolatos jelenlegi 

tevékenységek nyomon követése 

➢ A végrehajtott intézkedések sikerének és a megcélzott problémára gyakorolt hatásának értékelése  

➢ Az eredményekről való beszámolás és javaslatok megfogalmazása a munka javítására 

E tevékenységek végrehajtásáért felelős szervek: a közigazgatási hivatal, a Szabadka város fejlesztési tervét 

végrehajtó csapat/bizottság, a városi tanács. A feladatok, felelősségek és határidők ütemezését a 

polgármester/városi képviselő-testület a város alapszabályának megfelelően alakítja ki 

A fejlesztési tervet végrehajtó csapatot/bizottságot a polgármester nevezi ki határozattal, és azt a 

legjelentősebb helyi szervezetek és intézmények, a gazdaság és a civil szektor képviselői alkotják. A 

fejlesztési tervet végrehajtó csapat az elért eredmények értékeléséhez évente legalább egy alkalommal, 

illetve a polgármesteri döntése, valamint ügyrendje alapján szükség szerint többször is ülésezik. 

A fejlesztési tervben meghatározott intézkedések végrehajtásának nyomon követése (monitorozás) az egyes 

intézkedéseken belül a tevékenységek végrehajtásához kapcsolódó adatgyűjtési és -feldolgozási rendszer. 

Az adatgyűjtés és -feldolgozás célja az egyes intézkedéseken belül elért eredmények összehasonlítása a 

tervezettekkel. A monitorozás folyamatosan történik, ehhez meghatározott nyomtatványokat, adatbázisokat 

használnak, amelyeket a hivatalos statisztika rendelkezésre álló adatainak megfelelően frissíteni kell. 

Különösen fontos ügyelni a szerepek és felelősségek egyértelmű meghatározására az adatgyűjtés azon 

részében, ahol ez a munka rendszerszintű, nem pedig egyszeri feladatként kerül meghatározásra. A 

fejlesztési terv kidolgozása során az adatgyűjtést illetően ügyeltünk arra, hogy minden felhasznált adat 

hivatalos, az önkormányzatok számára szabadon hozzáférhető állami adatbázisból származzon, hogy 

biztosítsuk az adatok utólagos frissítését, a végrehajtott intézkedések hatásainak nyomon követése 

érdekében. 

Az intézkedések végrehajtásának értékelése a korábban összegyűjtött adatok feldolgozásának 

tevékenységével kezdődik, a fejlesztési tervet végrehajtó csapat azokat a polgármester és a városi képviselő-

testület elé terjeszti, majd megkezdődik a teljesítményértékelési folyamat. Az egyes intézkedéseken belül 

elért eredményeket indikátorok reprezentálják mennyiségileg és minőségileg. Az ellenőrző értékelésre 3 év 

elteltével, a záró értékelésre a tervezési időszak lejárta után kerül sor, amikor a fejlesztési terv 

végrehajtásának teljes értékelése is megtörténik. Ha úgy dönt, az önkormányzat az értékelést olyan külső 

szervezetre bízhatja, amely rendelkezik az adott munkakörhöz szükséges referenciákkal. Az értékelés 

eredményeit a polgármesterhez és a városi tanácshoz kell benyújtani.  

A beszámolás a monitorozást és az értékelést követően végzett tevékenység, amely magában foglalja 

Szabadka város fejlesztési tervének végrehajtásáról szóló éves beszámoló elkészítését, a középtávú terv 

végrehajtásáról szóló beszámoló kidolgozására előírt eljárás keretében. 

Szabadka város, mint a középtávú tervezés kötelezettje köteles figyelemmel kísérni és elemezni a középtávú 

tervből kitűzött célok megvalósításának előrehaladását, valamint a végrehajtott intézkedések, 

tevékenységek eredményeit, valamint éves jelentést készíteni a végrehajtásról. a középtávú tervet és az 

előző évi program költségvetésének teljesítéséről szóló éves jelentést, a tárgyév március 15-ig..  

A városi tanács az éves beszámoló mellett a fejlesztési terv elfogadásától számított minden harmadik naptári 

év végén jelentési javaslatot készít a fejlesztési terv végrehajtásának hatásairól, amelyet jóváhagyásra 

terjeszt elő a városi képviselő-testületnek, legkésőbb hat hónappal ezen időszak lejártát követően. 

A Szabadka város fejlesztési tervének végrehajtásáról szóló éves beszámoló és a megvalósítás hatásairól 

szóló jelentés az elfogadás napjától számított legkésőbb 15 napon belül megjelenik a város honlapján.  

A teljesítményjelentés elfogadását követően a városi tanács és a képviselő-testület megállapíthatja, hogy a 

fejlesztési tervet felül kell vizsgálni, minek alapján megkezdődik a fejlesztési terv módosítására és 
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kiegészítésére irányuló javaslatok kidolgozása. Az önkormányzat fejlesztési terve az annak elfogadására 

előírt eljárásban módosítható és egészíthető ki.  

Tekintettel arra, hogy az adatok aktualizálása, a végrehajtás nyomon követése és értékelése, a 

jelentéskészítés, a stratégiai dokumentumok felülvizsgálata a fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatoknál a 

megszokottnál lényegesen nagyobb humán- és technikai erőforrást igényel, Szabadka város számba veszi a 

legmegfelelőbb megoldásokat, és további kapacitásokat mozgósít minőségi munka érdekében - ideértve a 

közelgő középtávú tervezési kötelezettséget is - Szabadka város 2023-2032 közötti időszakra vonatkozó 

fejlesztési tervének elfogadásától számított hat hónapon belül. 



 

 

 
BESZÁMOLÓ A SZABADKA 2023-2032-ES IDŐSZAKRA VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI 

TERVÉNEK TERVEZETÉRŐL FOLYTATOTT KÖZVITÁRÓL  

 

A tervezési rendszerről szóló törvény 33. szakaszának 2) bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 

20/18. sz.) és Szabadka város alapszabályának 86. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19 

– egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) alapján Szabadka város és a PANNONREG 

Regionális Fejlesztési Ügynökség 2022. november 28. és 2022. december 12. között közvitát 

tartottak Szabadka Város 2023-2032 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési tervének tervezetéről. 

A PANNONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség és Szabadka város felkérték az érdekelt 

intézményeket, szervezeteket és egyéneket, hogy vegyenek részt a közvitában, és ismerkedjenek 

meg Szabadka Város 2023-2032 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési tervének tervezetével.  

Szabadka Város 2023-2032 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési tervének tervezete a város 

honlapján, a következő link alatt lett közzétéve:  http://www.subotica.rs/index/page/id/15010/lg/cp 

 

A közvita keretében 2022. december 5-én 11-tól 13 óráig nyilvános ülést tartottak a 

Szabadegyetemen, Szabadkán a Jovan Nenad cár tér 15. címen, a 213-as teremben.  

2022.11.28-tól 2022.12.12-éig a követkeő e-mail címre lehetett továbbítani az észrevételeket és 

javaslatokat:  

planrazvojasubotica@gmail.com 

vagy postázni a: 

Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség  

Jovan Nenad cár tér 15. 

24000 Szabadka címre, 

a következő megjegyzéssel: „Szabadka város 2023-2032 időszakra vonatkozó fejlesztési terve”. 

 

2022. december 5-én 11 órai kezdettel a Szabadegyetem termében nyilvános ülést, illetve közvitát 

tartottunk a Szabadka Város 2023-2032 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési tervének 

tervezetéről. Az ülésen az érdekelt felek harminc képviselője, a koordinációs testület tagjai, 

valamint az intézmények, a Szabadkai IT Klaszter 2030 és a civil szervezetek képviselői vettek 

részt. 

 

A közvitát a koordinációs testület tagja és a terv kidolgozásának koordinátora, Miroslava Babić 

nyitotta meg. 

Balassa Endre, a stratégiai dokumentumot kidolgozó csapat tagja röviden ismertette a tervezetet, a 

jelenlegi helyzet elemzését és a SWOT elemzéseket, amelyek az ágazati csapatok ülésein készültek, 

az alábbi területeken: 

1) Életminőség, társadalmi fejlődés és jó kormányzás 

2) Városfejlesztés, kommunális infrastruktúra és környezetvédelem 

3) Helyi gazdaságfejlesztés. 

 

Az adatok feldolgozása során kizárólag hivatalos forrásokból származó statisztikai adatokkal 

dolgoztak. Ezek alapján Szabadka város a jelenlegi állapotok vizsgálatában össze lett hasonlítva a 

hozz hasonló szerbiai városokkal (Újvidék, Kragujevac, Nagybecskerek). 

  



 

 

A Szabadka város jövőképével kapcsolatos véleménykutatásban 165 résztvevő adatai kerültek 

feldolgozásra. Szabadka jövőképét illetően 90%-os az egybeesés a polgárok és az ágazati csoportok 

kijelentései között. 

 

A közvita megnyitása előtt Partnerségi Fórumot tartottunk 70 résztvevő jelenlétében, és 

konzultációkat folytattunk az ágazati csoportok tagjaival. 

 

Szabadka város jövőképe: 

„Szabadka 2032-ben egy emberközpontú és emberléptékű európai város, vonzó turisztikai célpont, 

ahová a látogatók a természetet, az építészeti örökséget, a jó ételeket és a szokásokat élvezni 

érkeznek. A város, amely minden polgár számára biztosítja a modern élethez szükséges 

infrastruktúrát, ahol a legfontosabb érték a tudás és a multikulturalizmus, hatékony 

szolgáltatásokkal és a modern technológiák alkalmazásával. Csendes hely a családi élethez, 

diákközpont, amely vonzza a környékbeli fiatalokat. Saját egyeteme, erős és aktívan ösztönzött 

kulturális élete, erős gazdasága és rengeteg modern munkahelye van, amelyek együtt járnak az IT 

szektor fejlődésével. Egy környezettudatosan gondolkodó, a népességnövekedés üteméhez és 

dinamikájához igazodó fejlesztési képességű város, ahol megőrizték a régi szecessziós építészetet és 

a felújított épületek Szabadka védjegyei.“ 

 

Balassa Endre ismertette az intézkedéseket és a kiemelt célokat megvalósító alanyokat. 

A célok összhangban vannak az ENSZ fenntartható céljaival és az Európai Unió 2021-2027 közötti 

időszakra vonatkozó prioritásaival. 

A fejlesztési terv tervezési dokumentumának elfogadását követően középtávú terv készül, amelyben 

minden, az adott évben végrehajtott, a fejlesztési tervben, alacsonyabb szintű stratégiai 

dokumentumban vagy cselekvési tervben tervezett intézkedés, program, projekt megtalálható lesz 

egy helyen, akcióterv formájában. 

A közvita 13 órakor zárult. 

 

A civil szervezetek képviselői részt vettek a közvitában, ill. a nyilvános ülésen, észrevételeiket 

pedig a következő email címre továbbították. planrazvojasubotica@gmail.com amit az alábbi 

táblázatban mutatunk be. 
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SZABADKA VÁROS 2023-2032 ÉVI FEJLESZTÉSI TERVÉNEK TERVEZETÉRE 

BENYÚJTOTT ÉSZREVÉTELEK RÖVIDÍTETT ISMERTETÉSE A 

BENYÚJTOTT ÉSZREVÉTELEK ÉS JAVASLATOK RÖVID INDOKOLÁSÁVAL 

 
 

Szám Az észrevétel rövid leírása Elfogadva / elutasítva 

1 Javaslat, hogy az 50. oldalon az UR1 (Egészséges környezet 

minden polgár számára) cél alatt a Talaj- és talajvízvédelem 

rész után új (pontosan leírt) természetvédelmi intézkedésekkel 

legyen kiegészítve ki. 

A javaslatot benyújtotta: Žika Reh, a Közigazgatási Hivatal 

Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Szolgálat vezetője 

 

Az észrevételt elfogadtuk, és a 

szövegbe beépítettük, az 52. oldalon 

az 1. intézkedés át lett fogalmazva 

és hozzá lett írva a 2. intézkedés  

2 A szövegben ki kell javítani az iskolák leírását 

A javaslatot benyújtotta: Milanka Kostić, a városi tanács oktatási és 

kulturális megbízottja 

Az észrevételt elfogadjuk, a 16. 

oldalon az iskolák leírását 

átfogalmaztuk 

3 Javaslat: Építészetileg és kognitív szempontból a fogyatékkal élők 

számára adaptált város és egy Habilitációs-rehabilitációs központ 

kialakítása, amelyben a mozgásszervi, érzékszervi és kognitív 

fogyatékossággal élők számára szükséges fizikai terápiák napi 

rendszerességgel történnének - (a "rehabilitációs tevékenység" 

szerepeljen az ÉM4 részben) 

 

A javaslatot benyújtotta: MOPOSI Cerebrális és 

Gyermekparalízisben Szenvedők Egyesülete – Ljiljana Beganović 

A javaslat lényegét elfogadjuk, és az 

54. oldalon, a 4. számú intézkedés 6. 

pontja így hangzik: "6, 

Felülvizsgálni a helyzetet, és a 

meglévő akadályok felszámolásával 

biztosítani a közszolgáltatások, az 

oktatási és kulturális tartalmak 

elérhetőségét a fogyatékkal élők 

számára, következetesen 

gondoskodni rehabilitációjukról és 

foglalkoztatásukról“ 

4 A javasolt tervezet számos kiemelt célt határoz meg, és nehéz 

felismerni, hogy a különböző témák szinergiája milyen fókuszban 

érhető el. 

 

A megjegyzést a Szabadkai IT Klaszter 2030 tette 

Az előterjesztővel folytatott 

kommunikációban közös 

kompromisszumos megoldás 

született, és ennek alapján a 61. 

oldal 3. bekezdése egy új mondattal 

egészült ki: „A fókusz 

meghatározása, ill. a következő 

hároméves időszakban megvalósuló 

kiemelt célok kiválasztása a 

fejlesztési terv elfogadásától 

számított 6 hónapon belül 

megtörténik " ,  

5 Javaslat: abban a részben, ahol a városfejlesztési terv által 

teljesítendő nagyszámú cél szerepel, zárásként javaslom hozzátenni 

„Igyekszünk minden intézkedést megtenni a környezet, a növények 

és az állatok védelme érdekében, annak érdekében, hogy javítani az 

életminőséget városunkban". 

 

A javaslatot benyújtotta: Sonja Mandić okl. jogász, a Palicsi 

Állatkert igazgatója 

Az operatív csapat véleménye 

szerint a javasolt megfogalmazás 

szükségtelenül kiragadná a 

szövegkörnyezetből a teljes 

dokumentum egyik horizontális 

alapelvét. Ugyanezt a szándékot 

egyértelműen felismeri a tervezet 

szövege is.  

A mi javaslatunk: “A javaslatot nem 

fogadjuk el“  

6 Javaslat: az 54. oldalon, az „Intézkedések a fejlesztési irányon belüli 

kiemelt célok elérésére (HG 5 cél)- 

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK NÖVELÉSE “, 

cím alatt javasoljuk a 4. bekezdést kiegészíteni a „piacok“ szóval és 

A javaslatot elfogadtuk, az 54. 

oldalon a 4. számú intézkedés át lett 

fogalmazva és javaslat integrálva 

lett az eredeti szövegbe, új szakasz 



 

 

egy új szakasz hozzáadásával  4a): ami magában foglalja a infrastruktúra 

és berendezések korszerűsítését is a piacokon, mint a mezőgazdasági termékek 

(gyümölcs, zöldség és egyéb növényi és állati eredetű termék) forgalmazásának 

hatékony csatornáin. 

 

A javaslatot Savo Duvnjak tette, a Szabadkai KKV-ből 

hozzáadása nélkül 

7 Berta Robert levelében és benyújtott anyagaiban felhívja a figyelmet 

a "Szabályozási keretek és nemzetközi szabványok a termékek 

ÜHG-kibocsátásának és szénlábnyomának számszerűsítésére és 

jelentésére" témára, valamint a "Szabadkai Zöld út (EU) az EFS 

rendszerek által" című fejlesztési koncepcióra, valamint a beküldött 

anyagok koncepciókat kínálnak a klímaváltozás elleni küzdelemhez 

Szabadka tágabb térségében. 

Az Operatív csapat véleménye, hogy 

a javasolt anyagok összhangban 

vannak a fejlesztési terv 

szellemiségével és kiemelt céljaival, 

és a középtávú terv kidolgozása 

révén ezek figyelembevétele 

lehetséges, a szakmai nyilvánosság 

egyéb inputjaival, de mivel a 

meglévő szövegtervezet kellően 

színvonalas keretet biztosít a 

cselekvéshez, nincs szükség annak 

megváltoztatására. 

 

A fejlesztési terv kidolgozását koordináló csoport javasolja a városi tanácsnak, hogy a Szabadka 

város 2023-2032 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési terv tervezetére benyújtott 

észrevételekkel kapcsolatban valamennyi megfogalmazott megállapítást és álláspontot teljes 

egészében elfogadta. 

 
A Szabadka város 2023-2032. időszakra vonatkozó fejlesztési tervének tervezetéről tartott 

közvitáról szóló beszámolót a városi tanácshoz kell továbbítani a Szabadka város 2023-2032. 

időszakra vonatkozó fejlesztési tervjavaslatának véglegesítésére. 

 
Szabadkán, 

2022.12.14-én 


