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Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 51. pontja (Szabadka Község Hivatalos 

Lapjának 26/08 és 27/08-jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), a 
Szabadka város területén való gazdálkodás általános keretrendszerének előmozdításáról szóló rendelet 7. 
szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának  38/15 száma) és a Szabadka Város területén működő mikro-, 
kis- és középvállalatoknak, vállalkozóknak és mezőgazdasági szövetkezeteknek eszközbeszerzés 
támogatására hitelgaranciát jóváhagyó alap pályázatának megvalósításában a kölcsönös viszonyok 
szabályozásáról szóló II-42-77/2015 számú 2015. november 24-én megkötött szerződés 2. szakasza alapján 
Szabadka város polgármestere, a Pályázati Bizottság javaslatára közzéteszi az alábbi  
 

P Á L Y Á Z A T O T  
a mikro-, kis- és középvállalatok, vállalkozók és mezőgazdasági szövetkezetek eszközbeszerzését 

szolgáló hitelek kamatai egy részének támogatására - társfinanszírozására 
10.000.000, 00 dinár összeggel 

 
I. 

Szabadka város 2015. évi költségvetési eszközeiből 10.000.000,00 dinár a mikro-, kis- és 
középvállalatok, vállalkozók és mezőgazdasági szövetkezetek eszközbeszerzését szolgáló hitelek kamatai 
egy részének társfinanszírozására van előirányozva pályázati kezességvállalás révén, ami a Vajdaság AT 
Garanciaalapjának együttműködésével valósul meg.  
 

II 
A pályázaton a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségben bejegyzett gazdasági alanyok vehetnek 

részt, éspedig: 

1)   mikro- és kisvállalatként besorolt gazdasági társaságok (1-50 alkalmazott, és ha az éves 
bevétel és/vagy a teljes éves mérleg 10 millió euró dinár ellenértékénél kisebb); 

2)   középvállalatként besorolt gazdasági társaságok (50-250 alkalmazott, és ha az éves bevétel 50 
millió euró és/vagy a teljes éves mérleg 43 millió euró dinár ellenértékénél kisebb); 

3)   a kettős könyvvitelt vezető vállalkozók (1-50 alkalmazott, legfeljebb 960.000.000,00 dinár 
éves bevétel); 

4)   mezőgazdasági szövetkezetek. 

A jelen pont 1. bekezdésében foglalt gazdasági alanyoknak a következő feltételeket kell 
teljesíteniük:   

1)   hogy a kitöltött kérelmet a szükséges dokumentációval együtt benyújtották az egyik ügyviteli 
bankhoz, mellyel a Garanciaalap üzleti együttműködési szerződést kötött, és hogy 
jóváhagyták számukra a hitelt; 

2)   hogy legalább 3 éve működnek, vagy olyan kapcsolt vállalkozások csoportjába tartoznak, 
melyek több mint három éve működnek, mely esetben a kérelmet csak az egyik jogi személy 
nyújthatja be, mely az érvényes jogi szabályozás értelmében kapcsolt vállalkozásnak számít.  

3)   nem indult ellenük csődeljárás vagy felszámolási eljárás; 
4)   eleget tettek adó- és járulékfizetési kötelezettségeiknek;  
5)   hogy a kérelem benyújtását megelőző két évben jogerős határozattal nem lett betiltva a 

tevékenységük végzése; 
6)   hogy a tulajdonosok és/vagy felelős személyek ellen nem hoztak bírósági ítéletet; 



 

 

7)   hogy többségi belföldi magántulajdonban vannak, illetve nem tartoznak kapcsolt 
vállalkozások csoportjába, melyben a tagok között nagyvállalat is van; 

8)   az eszközökbe és berendezésekbe történő beruházások célja és rendeltetése a vállalat 
tevékenységével összhangban van; 

9)   székhelye Szabadka város területén van; 
10)   a finanszírozott tevékenységeket Szabadka város területén valósítják meg; 
11)   az állami támogatás odaítélését szabályozó előírások értelmében nincsenek fizetési 

nehézségeik. 
III. 

 
A támogatásokat a Szabadka város területén működő mikro-, kis- és középvállalatoknak, 

vállalkozóknak és mezőgazdasági szövetkezeteknek ítéljük oda az eszközbeszerzést szolgáló hitelek 
kamatai egy részének társfinanszírozására. Ezek az eszközök:  

 
1)   új termelési eszközök és/vagy gép; 

2)   új gépalkatrészek, speciális gépi szerszámok vagy más tőkejavak, melyeket arra használnak 
fel, hogy a kihasználatlan gépeket és eszközöket üzembe helyezzék, melyek iparcikkeket 
termelnek.  

E pályázat eszközei nem használhatók fel az alábbiak beszerzésére: 

-   személygépkocsik és 

-   italok árusításával foglalkozó vendéglátói létesítmények (kávézók). 

Az odaítélt pályázati eszközök az alábbiakra nem használhatók fel: 

1.)   illetékek és adótartozások befizetésére 
2.)   kölcsönökre, hiteltörlesztésre és hitel-átütemezésre 
3.)   garanciaköltségekre, biztosításokra, kamatokra, banki műveletek költségeire, árfolyamkülönbségre 
4.)   vám- és adminisztrációs költségekre 
5.)   természetes személyek alkalmazására és a vállalat alkalmazottjainak költségeire, 
6.)   egyéb költségekre, melyek nincsenek összhangban a Program rendeltetésével. 

 
Az eszközök odaítélésekor előnyben részesülnek azok a gazdasági alanyok, melyek termeléssel 

foglalkoznak.   
A Programban nem vehetnek részt azok a gazdasági alanyok, melyek tevékenysége az alábbi 

szektorokba tartozik: 
−   kereskedelem (kis- és nagykereskedelem) 
−   fegyver és katonai felszerelés előállítása és eladása, 
−   szerencsejátékok szervezése és hasonló tevékenységek; 
−   acélgyártás, szintetikus szálak előállítása és a szén kitermelése, 
−   minden olyan termék előállítása és forgalmazása vagy olyan tevékenység, mely a hazai 

jogszabályok vagy nemzetközi egyezmények szerint tiltott. 

Azok a gazdasági alanyok, melyek megfelelnek a pályázati feltételeknek, és melyeknek a pályázat 
megvalósításába bevont bankok jóváhagyják a hitelt, jogosultságot szerezhetnek a kamatok egy részének 
társfinanszírozására, a legalább 5.000,00 EURÓ, és legfeljebb 50.000,00 EURÓ dinár ellenértékének 
megfelelő összegű hitelek esetében, a SZNB-nak a hitel realizálása napján kiszámított középárfolyama 
szerint. 
            A maximális kamatláb, mely szerint a hiteleket jóváhagyják, a Vajdasági Garanciaalap 
kezességvállalásával, és a Pályázatnak megfelelően eszközbeszerzés céljából, legfeljebb fix 6,5 % lehet, 
vagy változó legfeljebb 5,95%-ig + 6M Euribor vagy 3M Euribor.  

A hitel törlesztési ideje legfeljebb 6 év.  
A hiteltörlesztés módjának meghatározására a kereskedelmi bankok és a hitelezettek között kerül 

sor, a bank törlesztési terve alapján.  



 

 

Megjegyzés: a bank az ügyféllel másmilyen ütemű hiteltörlesztést és türelmi időt is megbeszélhet.  
Szabadka városa a hiteltörlesztés első három évére a kamatok egészét kifizeti, a hiteltörlesztés 

fennmaradt három éves időszakára pedig a kamatokat teljes egészében a kérelmezőnek kell kifizetnie. A 
kamat egy részének társfinanszírozásával kapcsolatos kölcsönös jogok és kötelezettségeket szerződéssel kell 
szabályozni, melyet Szabadka Város köt a kedvezményezettel.  

A Vajdaság AT Garanciaalapja és a kereskedelmi bankok által kötött üzleti együttműködésről szóló 
szerződés alapján: 

-   a hitelkérelem banki feldolgozási díja legfeljebb a jóváhagyott hitel 1%-a lehet, egyszeri és 
előre fizetett, 

-   az előtörlesztési díj: 0%  
-   jutalék a garancia kiadásáért: a garancia névleges összegének évi 0,5% -a, és a garancia 

kibocsátás előtt kell kifizetni. Minden soron következő jutalékot éves szinten kell elszámolni, a 
folyó év szeptember 1-től 15-ig, a garantált adósság fennmaradt részére, és az elszámolás illetve 
számla átvételét követő 10 napon belül kell kifizetni.  

-   pályázati költségek címén a pályázónak 6.000,00 dinárt kell befizetnie az Alap folyószámlájára, 
melynek száma: 160-118074-98. 

  
A hitel és garancia jóváhagyása iránti kérelem a csatolt dokumentációval együtt benyújtható a 

Vajdaság AT területén lévő és az Alappal együttműködési szerződést megkötött bankok minden üzleti 
kirendeltségében. 

A pályázattal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás munkanapokon a Garanciaalapnál, Újvidék, 
Hajduk Veljko utca 11., a 6. emeleten (Master centar Novosadskog sajma), és a (021) 489-37-00 
telefonszámon, vagy a hitelező bank fiókintézeteiben és kirendeltségeiben kapható.  

A pályázat szövege, a jelentkezéshez csatolandó dokumentáció, a jelzálog létrehozásához 
szükséges dokumentáció, valamint a hitelező bankok jegyzéke megjelent a Vajdaság AT 
Garanciaalap következő honlapján: www.garfondapv.org.rs 
 

IV 
Miután a pályázó benyújtotta a hitel jóváhagyása és a garancia kiadása iránti kérelmet a 

kereskedelmi bankok valamely kirendeltségében/fiókintézetében, melyek üzleti együttműködési szerződést 
kötöttek a Garanciaalappal, a bank értékeli a gazdasági alany hitelkérelmét és azt is, hogy megfelel-e a 
hitelezés feltételeinek. 

Abban az esetben, ha teljesülnek a támogatás feltételei, és a bank a gazdasági alanynak jóváhagyja a 
hitelt, a bank a teljes dokumentációt továbbítja a Garanciaalapnak, mely határozatot hoz a hitelgarancia 
nyújtásáról vagy a kérelem elutasításáról. 

A hitel illetve a VAT Garanciaalapja által nyújtott hitelgarancia kedvezményezettje támogatási 
kérelmet nyújt be a Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkársághoz a Szabadka város 
honlapján található űrlap kitöltésével: http://www.subotica.rs/index/pagelist/lg/sr/id_page_node/63  

A kérelemhez az alábbiakat kell csatolni: 

1)   A hitelezés tárgyának előszámlája euróban és dinárban kimutatva, az eszközök 
specifikációjával (leírásával) 

2)   hitelgarancia kiadásáról szóló szerződés 
3)   hiteltörlesztési terv 

 
A Pályázati Bizottság javaslatára a polgármester hoz döntést a gazdasági alanyok támogatásáról a 

hitelkamat egy részének társfinanszírozásával.  
A polgármester döntése végleges, és a Város hivatalos honlapján lesz közzétéve. 
A végleges határozat alapján a polgármester szerződést köt a gazdasági alanyokkal a kamatok egy 

részének társfinanszírozásáról.  
A hitelkamatok egy részének társfinanszírozása hathavonta történik, a kereskedelmi banktól kapott 
bizonylat alapján, mely igazolja, hogy a gazdasági alany az eltelt 6 hónap alatt rendszeresen törlesztette a 
hitelt. Fontos, hogy a bank bizonylata tartalmazza a lefizetett hitelrészletek szerkezetét, abban az 
értelemben, hogy egyértelműen meg legyen határozva a tőketartozás törlesztett része és a kamat kifizetett 



 

 

része. Az eszközök a gazdasági alanyok számlájára támogatott kamatköltségek címén lesznek átutalva a 
kamatköltségek azon összegével összhangban, amit a gazdasági alany a kereskedelmi banknak befizetett.  

A hiányos kérelmek nem kerülnek elbírálásra.  
Azok a személyek, akik az előző években a Garanciaalap pályázatai révén jogot szereztek 

hiteleszközök használatára és támogatásra, és nem tettek eleget kötelezettségeiknek az adott pályázatokkal 
összhangban, a jelen pályázat alapján nem jogosultak az eszközök igénybevételére. 

A pályázat az előirányzott támogatási keret kimerülése esetén zárul le. A támogatás iránti kérelmet a 
kért dokumentációval együtt Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának iktatójában kell átadni, zárt 
borítékban, a következő megjelöléssel: „A mikro-, kis- és középvállalatok, vállalkozók és mezőgazdasági 
szövetkezetek eszközbeszerzését szolgáló hitelek kamatai egy részének támogatása – társfinanszírozása 
iránti kérelem.” Bővebb tájékoztatásért forduljanak a Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi 
Titkársághoz (Szabadka Város Közigazgatási Hivatala, 224/2 számú iroda, telefon 024 626 770, 
kapcsolattartó személy Jadranka Stantić), ahol a dokumentáció összegyűjtésében is segítséget kérhetnek. 
 

 
 

POLGÁRMESTER 
 Maglai Jenő, okl. jogász 


