
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény 13. szakasza (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 10/13 száma) és a Szabadka Város Önkormányzata és a Tartományi 
Garanciaalap kölcsönös viszonyainak rendezésére 2014.12.08-án kötött II-401-1434/2014 számú, az 
öntözőrendszerek és jégelhárító berendezések vásárlására szolgáló hosszú lejáratú hitelek 
kamattámogatását célzó pályázatok lebonyolítására vonatkozó szerződés 4. szakasza alapján és a 
Szabadka város mezőgazdasági földterületeinek védelmi, rendezési és használati tervének 2014.11.28-
án kelt I-320-137/2014 számú módosításával összhangban Szabadka város polgármestere meghirdeti az 
alábbi 
 
 

PÁLYÁZATOT  
AZ AGRÁRHITELEK UTÁNI KAMATOK EGY RÉSZÉNEK TÁMOGATÁSÁRA  

18.500.000,00 dinár összegben 
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Szabadka város 2014. évi költségvetésében 18.500.000,00 dinár az öntözőrendszerek és 
jégelhárító berendezések vásárlására szolgáló hosszú lejáratú agrárhitelek után fizetendő kamatok egy 
részének támogatására szolgál, a Tartományi Garanciaalappal együttműködésben. 
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A 2015-ben öntözőrendszerek és -berendezések vásárlására és jégelhárító berendezések 
vásárlására szolgáló 5 (öt) éves hosszú lejáratú hitelek kiosztására meghirdetett pályázaton azok a 
természetes személyek – bejegyzett földműves birtokok tulajdonosai vehetnek részt, akik ez alábbi 
minimális feltételeknek eleget tesznek: 

- lakhelyük Szabadka Város területén van, 
- a hitelező banknál folyószámlát nyitottak és azt bejelentették az Agrárigazgatóságnál, mint a 

bejegyzett családi földműves gazdaság folyószámláját, 
- a hitel utolsó részletének törlesztése idején még nem töltik be 70. életévüket 

A pályázók kötelesek a kapott pénzt Szabadka város területén felhasználni. 
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A támogatásokban a bejegyzett szabadkai földműves gazdaságok részesülnek, a 2015. évben 

öntözőrendszerek és jégelhárító berendezések vásárlására felvett hitelek kamattámogatására. 
Az öntözőrendszerek és jégelhárító berendezések vásárlása a Tartományi Garanciaalap 

közvetítésével (garancia formájában), kereskedelmi bankok révén (hosszú lejáratú hitelek formájában) 
történik. 

A hitel minimális összege 20.000,00 euró, maximális összege pedig 50.000,00 euró dinár 
ellenértéke a Szerb Nemzeti Banknak a hitel folyósításának napján érvényes hivatalos középárfolyama 
szerint. 

A fix névleges kamatláb legfeljebb 7,5% illetve a változó kamatláb legfeljebb 6,75% + 6M 
Euribor éves szinten. 

A hitel futamideje legfeljebb 5 év. 
A hitel törlesztése félévenként történik az euró dinár ellenértékében, a Szerb Nemzeti Banknak 

a fizetés napján érvényes hivatalos középárfolyama szerint, vagyis a január 1-től a folyó év június 30-ig 
folyósított hitelek esetében az első részlet az adott év szeptember 1-ján válik esedékessé; a július 1. és 



december 31. között folyósított hitelek esetében pedig az első részlet a következő év március 1-jén 
válik esedékessé.  

Megjegyzés: a bank az ügyfelekkel ettől eltérő módon is megállapodhat a hitel törlesztésének 
üteméről, illetve a hitel szüneteltetésének időszakáról. 

 Szabadka Város Önkormányzata a hitel törlesztésének első két évében a rendes kamatokat 
teljes egészében kifizeti, míg a további három évben, a hitel teljes összegének törlesztéséig a kamatok 
összegét a hitelezett fizeti. A támogatással kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket a 
Szabadka város és a hitelezett közötti szerződéssel kell szabályozni. 

Egyéb költségek: a Garanciaalapnak a jóváhagyott garancia 0,5 %-a, a banki illeték a 
jóváhagyott hitel 1%-a, az értékbecslés és a jelzálog bejegyzése pedig az illetékes hatóságok díjszabása 
szerint. 

A hitelbiztosítékok: 
• két bianco saját váltó  
• tehermentes mezőgazdasági földterületre bejegyzett elsőrendű jelzálog, minimum a 

garantált összeg értékéhez viszonyított 1:1,3 arányban 
A költségek fedezésére a pályázóknak 4000,00 dinárt fell befizetniük a Tartományi 

Garanciaalap 160-118074-98 számú számlájára. 
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A SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ: 
 
1. A hitel tárgyát képező eszközökre vonatkozó, tételes előszámla euróban és dinárban 

kifejezve,  
2. Eredeti, 2014. évi kivonat a földműves gazdaságok jegyzékéből, amit a Kincstári 

Igazgatóság ad ki (a kivonat első oldala az alapvető adatokat, második oldala pedig a területre és a 
vetésszerkezetre vonatkozó adatokat tartalmazza), a 04.03-ig benyújtott kérelmek esetén, míg az ennél 
később dátummal átadott kérelmekhez ezeket az okmányokat a 2015. évre vonatkozóan kell benyújtani 

3.  A folyószámlához tartozó bankkártya fénymásolata   
4. Az Adóigazgatóság határozatának fénymásolata az utolsó 12 hónap adótartozásairól 
5. Az adóigazgatóság igazolása arról, hogy a pályázó és családtagjai kifizették minden 

adótartozásukat (vízelvezetési, öntözési díj, vagyonadó, stb.) 
6.  Az ingatlan tulajdonlapjának kivonata arra a földre vonatkozóan, amelyen a beruházást 

tervezik  
7. Három (3) hónapnál nem régebbi eredeti ingatlan tulajdonlap, biztosítékként  

(opcionális, a hitel jóváhagyása esetén) 
8. A pályázó és családtagjai személyi igazolványának fénymásolata 
9. A család jövedelmét igazolló okmányok (opcionális) 
10. A leányvállalatokra vonatkozó nyilatkozat (a nyomtatvány az állami földekkel 

foglalkozó irodában vehető át) 
11. A kereskedelmi bankoktól kapott igazolás a pályázó dinár és deviza számláin az előző 

12 hónapban történt pénzforgalomról 
12. Bizonyíték a pályázati költségek befizetéséről 
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A támogatásra benyújtott pályázati jelentkezések és a kísérő dokumentáció teljességét az 
agrárhitelek utáni kamatok egy részének támogatására benyújtott pályázatokat elbíráló 



bizottság fogja ellenőrizni. Az áttekintett dokumentációt a bizottság a Tartományi 
Garanciaalaphoz továbbítja végeleges döntésre. 

A hiányos pályázati anyagot a bizottság nem fogja elbírálni. 
Azok a személyek, akik a korábbi években részesültek a Tartományi Garanciaalap által nyújtott 

támogatásokban és az azokkal kapcsolatos pályázatokból eredő kötelezettségeiket nem teljesítették, 
erre a támogatásra nem jogosulnak. 

 
A pályázat a felhívásban közzétett összeg felhasználásáig érvényes. 

 
A pályázati kérelmeket a kért okmányokkal együtt Szabadka Város Ügyfélszolgálatában 

lehet átadni zárt borítékban, az alábbi megjelöléssel:  
 

„az agrárhitelek utáni kamatok egy részének támogatására benyújtott pályázatokat elbíráló 
bizottság részére –   

AZ AGRÁRHITELEK UTÁNI KAMATOK EGY RÉSZÉNEK TÁMOGATÁSA IRÁNTI 
KÉRELEM” 

 
További tájékoztatást és segítséget a kért okmányok összegyűjtéséhez az állami földek 

ügyeivel foglalkozó irodában lehet kérni (Szabadka Város Közigazgatási Hivatala, 200. iroda, 
telefon: 024 626 871, kapcsolattartó személyek: Dudás Hargita és Grgur Stipić). 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLGÁRMESTER 
       Maglai Jenő okl. jogász 


