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A POLGÁRMESTER ELŐSZAVA

Tisztelt polgártársaim,
Szabadka Város Helyi Fenntartható Fejlődési Stratégiájának alapvető célja a
fenntartható fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteket, anélkül, hogy veszélyeztetné a
jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. Célunk a tudáson és
újításokon alapuló fenntartható gazdasági növekedés és fejlődés elérése, amely biztosítja a
szabadkai gazdaság versenyképességét és eredményességét, a tőke bevonzását a helyi
gazdaságba és vállalkozásokba, a lakosság életszínvonalának növekedését, valamint a
megfelelő infrastruktúrát, továbbá gazdasági fejlődést ösztönző egyéb feltételeket, a
környezet megóvása és valamennyi polgár számára esélyegyenlőség és szabadságok
biztosítása mellett.
A stratégiai dokumentum által felölelt fejlesztési törekvések és lehetőségek
felismerése alatt a helyi közösség, illetve Szabadka város világos jövőképét értjük, ezáltal
pedig egy olyan küldetést is, amely valamennyi gazdasági, politikai és közéleti tényezőt arra
kötelez, hogy e jövőkép megvalósitásán munkálkodjon.
Megítélésem szerint, Szabadka város 2013-2022 közötti időszakra vonatkozó helyi
fenntartható fejlődési stratégiája jelentős értékek létrehozását célozza, így:
 az állami, magán, és a civil szektorok közötti együttmuködés fokozását,
 a polgárok nagyobb fokú részvételét a stratégiai dokumentumok meghozatalának
folyamatában,
 a stratégiai dokumentumnak az egész közösség tulajdonává válását.
A helyi stratégiai terv kidolgozásában a Városok és Községek Állandó Konferenciája
mellett részt vettek polgártársaink is: szakértők, aktivisták és önkéntesek, akik ugyancsak
hozzájárultak e dokumentum létrehozásához. Külön kiemelném a koordinációs és
munkacsoport szerepét, amely sikeresen vezette a teljes folyamatot.
E stratégiai dokumentum útmutatóként szolgál a város fejlesztésében, és számottevően
hozzájárul az összes érdekelt fél közötti párbeszéd és kölcsönös megértés elmélyítéséhez.
Világos célokat, intézkedéseket és konkrét projektumokat tartalmaz, amelyek az
interkulturalizmus értékeinek megőrzésével és ápolásával, biztonságosabb és jobb minőségű
életet biztosít Szabadka polgárainak.
“Különbözőségben egyformák” - A különbségek összekötnek

Modest Dulić
Szabadka polgármestere
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1. Fejezet: Bevezető
Szabadka Város Helyi Fenntartható Fejlődési Stratégiája (a továbbiakban: a Stratégia)
egy általános stratégiai fejlesztési terv, amelynek feladata, hogy irányelveket biztosítson és
ösztönözze a közösség jövőbeli fejlődését, ugyanakkor hasznos eszköze legyen a változó
környezetünkhöz való alkalmazkodásunknak. A Stratégia megvalósításának időkerete 2013–
2022, vagyis 10 év.
A Stratégia a már elfogadott stratégiai dokumentumok továbbépítését és egységesítését,
valamint a városfejlesztés stratégiai irányításának folytatását jelenti.
Szabadka Város Képviselő-testülete 2003 októberében elfogadta a Helyi
Önkormányzati Környezetvédelmi Akciótervet (a továbbiakban: HÖKA-t), amely a
legfontosabb környezetvédelmi gondok megoldását célzó konkrét tevékenységek és akciók
jegyzéke.
Szabadka Község Gazdaságfejlesztési Stratégiája, amely ötéves célokat,
intézkedéseket és projektumokat ölel fel, a Községi Képviselő-testület 2007-ben fogadta el.
Ugyancsak ebben az évben hozták meg a Szabadka község szociális védelmi fejlesztési
stratégiai tervének keretében a Szabadka község hosszú távú 2008-2012. évi szociális
védelméről szóló határozatot. A Stratégia meghozatalának folyamatában az említett
stratégiai tervdokumentumokban felsorolt és megvalósított projektumok elemzésének döntő
fontossága volt.

2. Kép: A Helyi Fenntartható Fejlesztési Stratégia Venn-diagramja
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A stratégiai tervezés, az integrált helyi fejlesztések vonatkozásában
egyesíti az érdekelt felek részvételének, tárgyalásának és döntéshozatalának
elméletét és gyakorlatát. A hangsúlyt a területi megközelítésre, a közösség
tulajdonosi érzésére-tudatára, a partnerségre, valamint a függőleges és vízszintes
koordinációra helyezi. A stratégiai tervezés tipikus folyamatában az érdekelt felek
négy alapvető kérdésre igyekeznek választ találni: (1) hol tartunk jelenleg?
(2) mit szeretnénk elérni? (3) hogyan juthatunk el odáig? és (4) miből tudjuk,
hogy elértük célunkat?
A Stratégia kidolgozásának felelőssége szükségessé teszi minden olyan
alany megnevezését, amelyek részt vesznek a stratégia megvalósításában és
annak végrehajtásában. Az alany mi vagyunk, a közösség, amelyre a stratégia
vonatkozik, s ennek a közösségnek meg kell találnia a módot arra, hogy azt
gyakorlattá tegye. Ez a helyi fenntartható fejlődés folyamatában személyi
felelősséget és részvételt igényel. Valójában, mind a személyi mind a közösségi
tranzícóról van szó: A SAJÁT MAGUNKHOZ VALÓ VISZONYULÁS MEGVÁLTOZTATÁSA,
általánosságban véve, a helyzet áthidalásának kulcsa, de különösen e stratégia
megvalósítása szempontjából, melynek alapjai elég erősek kell hogy legyenek
ahhoz, hogy ellen tudjanak állni a társadalom pusztításának, s kiutat biztosítsanak
mindennemű, így pénzügyi, gazdálkodási, gazdasági, társadalmi-ökológiai,
egészségügyi…válságból.
Ez előfeltétele annak, hogy megértsük a jelenlegi helyzetet, legyen
elképzelésünk a jövőről, kielemezzük a stratégiai lehetőségeket, meghatározzuk
a prioritásokat és felelősségteljes döntéseket hozzunk. Úgy is
megfogalmazható, hogy a stratégiai tervezés út, és az érintettek képessége
arra, hogy közösen formálják meg a fejlődés jövőképét és erőforrásokat
mozgósítsanak annak megvalósítására, újításaik, valamint szociális és politikai
erejük latba vetésével és az intézményekben és az irányítás szerkezetében való
változtatások eszközlésével.
A helyi fenntartható fejlődési stratégiát a polgárok valósítjak meg, akik sorsa
Szabadkához kötődik, s akik személyesen érdekeltek Szabadka és környéke
fenntarthatóságában és fejlesztésében.
A stratégiai terv várható eredményei:
 a közösség fejlődési irányvonalának és lehetőségeinek felismerése;
 Szabadka fejlesztésének meghatározása – mi az az alapvető összefogó kapocs, ami
bennünket összeköt és mi az, ami bennünket együtt tart az összes különbségekkel;
 Szabadka közössége új/régi identitásának meghatározása – mi képezi e város és vele
együtt a mi identitásunkat, különlegességünket és hitelességünket;
 intézmények és érdekcsoportok közötti partnerség létrehozásának alapja;
 a rendelkezésre álló források eredményes és hatékony irányítása a fenntartható
fejlődési irányzatokkal összhangban;
 az uniós és egyéb nemzetközi pénzalapokhoz, illetve hazai pénzforrásokhoz
való könnyebb hozzáférhetőség;
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 pénzügyi eredményesség megvalósítása.
Szabadka Város Helyi Fenntartható Fejlődési Stratégiája az Agenda 21.
elnevezésű dokumentumon alapul, melyet az ENSZ 1992 júniusában Rio de
Janeiróban megtartott Környezetvédelmi és Fejlesztési Konferenciáján
( U N C E D ) – Föld Csúcstalálkozón hozott meg a XXI. századi fenntartható
fejlődés akcióterveként.
Az Agenda 21 akcióterv kapcsán az alábbi tényeket kell figyelembe venni:
 az Agenda 21 akcióterv világméretű mozgalom a fenntartható fejlődésért;


a Rióban tartott konferencia és a 2002-ben Johannesburgban szervezett
környezetvédelmi csúcstalálkozó között megtartott számos találkozó azt
igazolja, hogy a helyi hatalmi szervek jelentős szerepet játszanak a
fenntarthatóság tervezésében és végrehajtásában;



az Agenda 21 akcióterv teljes egészében összhangban van az Európai Közösség
és számos más nemzeti testületek elfogadott politikájával.

A FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉG JELLEMZŐI
A fenntartható közösség arra törekszik, hogy:
megóvja és fejlessze a környezetet






hatékonyan és megfontoltan fogyassza az energiát, vizet és más természeti
erőforrásokat, maga a közösség és az elkövetkező nemzedékek miatt,
olyan szintre szorítsa vissza a szennyeződéseket, amely nem veszélyezteti a
természetes rendszereket,
a minimumra csökkentse a hulladékanyagokat, újrahasznosítsa, komposztálja vagy
égesse el őket új energia előállítására, a megmaradt hulladékot pedig fenntartható
módon tárolja,
becsülje és őrizze meg a biológiai sokféleséget,
figyelemmel kísérje és lépést tartson a jelen kor legfrissebb ökológiai szükségleteivel
és vívmányaival a környezetvédelem terén, nem várva arra, hogy az e területtel
összefüggő minőségi újítások alkalmazása megkezdődjön és fenntarthatóvá váljon
környezetünkben.

eleget tegyen a társadalmi igényeknek







a településeket funkcionálissá és formailag emberségessé tegye,
méltányolja és megőrizze a sokféleséget és a sokszínűséget, bátorítsa a közösség
kulturális azonosságtudatát , valamint ösztönözze és népszerűsítse az
interkulturalizmust,
megóvja az emberek egészségét biztonságos, tiszta és kellemes életkörnyezet
biztosításával,
megelőző egészségügyi szolgáltatásokat és gondozást biztosítson,
minőségi élelmiszereket, vizet, lakhatási feltételeket és tüzelőt biztosítson
hozzáférhető áron,
kielégítse a közösség szükségleteit helyi forrásokból, amikor csak lehetséges,
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a lehető legnagyobb mértékben lehetőséget biztosítson mindenki számára az
oktatásban való részvételre, illetve tudás- és képességmegszerzésre, ami mindenki
számára teljes mértékben lehetővé teszi a társadalmi tevékenységekben való
részvételt,
lehetővé tegye minden társadalmi csoport számára a döntéshozatalban való
részvételt, illetve bevonja őket a társadalmi jelentőségű és a közösségre nézve fontos
döntések meghozatalába – ösztönözze az egyéneknek és a csoportoknak a társadalmi
viszonyok rendszerébe való beépülését és interaktivitását.

népszerűsítse a gazdasági sikert









aktív helyi gazdaságot hozzon létre, amely elegendő munkát biztosít mindenki
számára, a környezetnek helyi, országos és globális szinten való védelmével,
szorgalmazza a képességeken alapuló gazdasági sikert, olyan gazdasági légkör
megteremtésével, amely serkenti a vallalkozói szellemet, innovációs tevékenységeket
és a saját munkán, tudáson és alkotói szellemen alapuló új értékek megteremtését,
támogassa a hazai gazdaság versenyképességének fokozását a pénzügyi, gazdasági és
gazdálkodási alakulásokkal összhangban,
enyhítse a globális pénzügyi válság és a recesszió negatív hatását, valamint
megakadályozza a gazdálkodási eredmények értékének visszaesését,
részlegesen vizsgálja a gazdasági tevékenységeket a piaci alakulásokkal összhangban,
de egyben mindent megtesz, hogy serkentse a társadalmi viszonyok rendszerébe való
interaktív bekapcsolódást a fenntartható gazdasági fejlődés elérése végett,
értékelje az önkéntes munkát és népszerűsítse a nyilvános munkálatokat,
hozzájáruljon a magángépjárművek ritkább használatához munkahelyekre való
utazáskor, szolgáltatások és javak szállításakor és más célú utazásokkor, ami a káros
környezeti hatások csökkenéséhez vezet,
széleskörű lehetőségeket kínáljon a polgárok kulturális és rekreatív tevékenységeire.

A helyi fenntartható fejlődési stratégiát a nemzeti fejlesztési tervekkel és stratégiákkal
összhangban dolgozták ki, de az mindenekelőtt a Szerb Köztársaság Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Tervén mint átfogó, országos szintű dokumentumon alapul, s igyekszik
hozzájárulni annak végrehajtásához.
A Stratégiát, amely Szabadka város területére vonatkozik, városi szinten dolgozzák ki,
fogadják el és hajtják végre. Mégis, számos cél és tevékenység vonatkozásában, a Stratégia
Szabadka város és a szomszédos községek közös megközelítésén alapul meghatározott
problémák és kihívások megoldásában, így a fent említett célok elérésében és tevékenységek
folytatásában összehangolt munkára van szükség.
A községek és városok fejlesztésének tervezésével kapcsolatban még csak kezdeti
tapasztalatok születtek, így a polgároknak az e Stratégiával előirányzott döntéshozatali
eljárásban való intézményesített részvétele új hozzájárulást jelent a helyi demokrácia
fejlesztéséhez. Továbbá, jelentős hangsúlyt kapott a stratégiai dokumentumok sikeres
végrehajtásához és alkalmazásuk figyelemmel kíséréséhez szükséges irányítási rendszer,
ugyanis a stratégiai tervezés és az irányítás aktív folyamat, illetve utazás, nem pedig
úticél.
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2. Fejezet – Szabadka fenntartható fejlődési stratégiája kidolgozásának
módszertana és folyamata
A helyi fenntartható fejlődési stratégia kidolgozásához szükséges módszertant az
Exchange 2-vel (2008–2010) összhangban dolgozták ki, Szerbiában a stratégiai tervezési
folyamat módszertani szabványosítása érdekében, míg a kidolgozásban részt vett a Szerb
Köztársaság Kormányának valamennyi illetékes minisztériuma és azok nemzetközi partnerei.
A fenntartható fejlődési stratégia Szabadka város területén folyó társadalmi életnek, a
munkafolyamatoknak és a város működésének szüntelen javítására vonatkozik, s bevezeti az
integrált tervezési rendszert, amely felöleli a közösséget érintő valamennyi fontos kérdést,
beleértve az ágazatok közötti fontos kérdéseket is (szociális inklúzió, általános társadalmi
tájékozottság, környezetvédelem stb.).
A módszertan a közösség bevonásán alapul, ami a köz- és magánszféra valamennyi
érintett alanyának közvetlen bekapcsolását jelenti a tervezési folyamat teljes időtartama
alatt, és ez nem csupán a stratégiai dokumentum és az akcióterv közös kidolgozására
vonatkozik, hanem lehetőséget biztosít a közösség számára, hogy szélesebb körben részt
vállaljon az egyes tevékenységek és projektumok alkalmazásához szükséges partnerek
kiválasztásában, aktiválásában és összehangolásában.
A szélesebb közösség bevonása hozzájárul a döntések minőségének javításához,
ugyanis lehetővé teszi:
- egy tudásbázis kialakítását a tényeken alapuló, felelősségteljes döntéshozatal
elősegítésére,
-

a meghozott döntések széleskörű támogatását,

-

a problémák és problémamegoldás közös vállalását, ami egyben maga köré gyűjtheti a
kormányt és az ellenzéket,

-

a helyi erőforrások erősítését a projektumok megvalósítása végett , és

-

a minőségi vezetéshez szükséges visszajelzések figyelemmel követését.

A helyi fenntartható fejlődési stratégia kidolgozási folyamatába különböző
szerepkörű és funkciójú alanyok vesznek részt, kezdve a Stratégia tervezés
szakaszától,
a
különféle
projektumok
és
irányítási
tevékenységek
megvalósításának megállapításáig.
A
stratégiai fejlődésben
érdekeltek
közgyűlése egybegyűjtötte a magán- és közszféra Szabadkán élő és gazdálodó
alanyait, valamint a fenntartható fejlődés felelős tényezőit. A Stratégia
kidolgozásával megbízott munkacsoport biztosítja az operatív és szakmai
támogatást a város tematikus munkacsoportjainak és koordinációs csoportjának.
Ezzel egyidőben, nem ok nélkül, meghívják a kormány és az ellenzék képviselőit is,
eltekintve a nézetkülönbségektől mind a választás előtti évben és a választás
idején, mind pedig a választás után.
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AZ ESEMÉNYEK IDŐBELI SORRENDJE
A Stratégia kidolgozásának folyamata a Szabadka város tíz éves helyi
fenntartható fejlődési stratégiája kidolgozásának elindításáról szóló határozat
meghozatalával kezdődött.
A Szabadka város 2013-2022 közötti időszakra vonatkozó helyi
fenntartható fejlődési stratégiája kidolgozásának elindítására, figyelemmel
kísérésére és irányítására 2011 júliusában Koordinációs Csoportot alakítottak.
A Stratégia kidolgozására, a kidolgozással kapcsolatos tevékenységek
operacionálására, illetve figyelemmel kísérésére, a polgármester, a program
koordinátoraként, kinevezte a HFFS-t kidolgozó csoportot. A HFFS-t kidolgozó csoport
feladata: az egységesített fenntartható fejlődési javaslat kidolgozásának megszervezése és a
kidolgozásban való részvétel, az érdekelt felek jegyzékének összeállítása a HFFS
megállapításával kapcsolatos tevékenységekben való teljes fokú és széleskörű részvétel végett,
minden résztvevőnek közvetlen úton és a helyi médiákon keresztüli tájékoztatása, valamint a
programban résztvevő valamennyi testület és szervezet hatékony összekapcsolása.
A Patrnerségi Közgyűlés 2011 novemberében megtartott első ülésén (fórumán) a
közgyűlési tagok az alábbi tematikus munkacsoportok kialakításáról hoztak döntést:
 Környezetvédelmi csoport


Társadalomfejlesztési csoport



Gazdaságfejlesztési csoport

A Stratégia kidolgozásának folyamata, annak elindítását követően, öt
alapvető részre - szakaszra tagolódik, amelyek tíz éves ciklusokban ismétlődnek:
Szakaszok
Dokumentumok
0. A stratégiai tervezés folyamatának beindítása
Szervezeti felépítés – jogszabályok
1. Folyó helyzetelemzés – Közösségi profilalkotás
A közösség profilja
2. A jövőkép, a célok és prioritások pontosítása
Stratégiai dokumentum
3. Projektumok és tevékenységek meghatározott Akcióterv
eredmények eléréséért
4. Megvalósítás, irányítás, figyelemmel kísérés
Irányítási rendszer
5. Marketing és kommunikáció
Marketing- és kommunikációs terv

A város helyi fenntartható fejlődési stratégiája kidolgozásának ciklusa
helyzetelemzéssel – Közösségi profilalkotással kezdődött, amely során megállapították és
felmérték a közösségen belüli állapotokat és a fenntarthatósági tényezőket. Következő
lépésként sor került a jövőkép, a célok és az elsőbbségek meghatározására a helyi stratégiai
dokumentumban. E szakasz után következett a tevékenységek és a projektumok pontosítása
a helyi akciótervben.Végül, a projektumok eredményes végrehajtása céljából, szükséges volt
felállítani az irányítási és a felügyeleti rendszert.
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A Partnerségi K özgyűlés 2011 novemberében megtartott első ülése után, amelyen
a helyi közösség 168 képviselője vett részt, köztük üzletemberek, oktatási intézmények,
civil szervezetek és közigazgatási szervek képviselői, sor került a munkacsoportok
koordinátorainak
találkozójára
és
9
tematikus
csoport
műhelymunkájára.
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A projektum kidolgozásával megbízott csoport és a tematikus csoportok
koordinátorai részt vettek az EXCHANGE Program által 2011 júliusában
szervezett első műhelymunkán, amelynek keretében megismerkedtek a HFFS
kidolgozásának módszereivel, és amelyen pontosították a HFFS-el felölelt
területeket.
Ezt követően a tevékenységek az alábbi sorrendben követték egymást:
 2011.06.29 – 30. – műhelymunka Andrevljén (ismerkedés a módszertannal),


2011.09.16. – tervezés és előkészületek a Partnerségi Közgyűlésére,



2011.09.20. – facilitalizácós készségek,



2011.10.03. – előkészítő műhelymunka,



2011.11.08. – Partnerségi Közgyűlés,



2011.11.28. – csoportmunka, a jövőkép és a prioritások pontosítása, GYELVelemzés elkészítése,



2011.12.16. – csoportmunka, a projektumjavaslatok megállapítása és
nyilvántartásba vétele,



2012.02.01-től – a projektumok meghatározása és összegzése, valamint az akcióterv
kidolgozása interjú módszerrel,


a Stratégia tervezete az akciótervvel – december 5.



javaslat elfogadása a Koordinációs Csoport részéről – december 6.



közvita december 7-től 16-áig,



a végleges dokumentum kidolgozása – december 16.



Partnerségi Közgyűlés – december 14.



HFFS elfogadása a Városi Tanács részéről – 2013. május 14.



HFFS elfogadása a Város Képviselő-testülete részéről – 2013. május 30.

3. Fejezet – Szabadka város helyzetelemzése
4.
ÁLTALÁNOS ADATOK A VÁROSRÓL
Közigazgatás és földrajzi fekvés
Szabadka a Szerb Köztársaság legészakabban fekvő városa, nagyságrendben a második
Vajdaság Autonóm Tartomány területén, és az észak-bácskai körzet közigazgatási központja.
Földrajzi fekvését illetően a 46º5’5” északi földrajzi szélességen és a 19º 39’47” keleti
földrajzi hosszúságon található, Magyarországgal és négy önkormányzattal: Zomborral,
Topolyával, Zentával és Magyarkanizsával határos.
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I

Szabadka

3. Kép: Szabadka város földrajzi fekvése

Szabadka város területe 1.007 négyzetkilométer, s a 2011. évi népszámlálás előzetes
adatai szerint lakosainak száma 140.358 fő, akik 19 településen 37 helyi közösségbe
szerveződve élnek. Földrajzi fekvésének és szorgalmas lakóinak köszönhetően, Szabadka
az észak-bácskai körzet legjelentősebb közigazgatási, ipari, kereskedelmi, közlekedési és
művelődési központjává vált, a közeli Palicsi-tó pedig a tágabb környék idegenforgalmi és
rekreációs központjává teszi.
Szabadka város közigazgatási területén halad át az E-75-ös páneurópai autóút, amely
északról Magyarországgal, délen pedig Belgrádon keresztül Dél-Európával köti össze, míg
magában a városban keresztezik egymást az Újvidék, Zombor, Horgos és Zenta irányába
vezető főutak. A vasúti közlekedést illetően elmondható, hogy a város össze van kötve egész
Európával, mivel a Belgrád – Budapest vasútvonal a város központján halad keresztül, s itt
elágazik Zombor, Horgos, Cservenka és Baja irányába. A város közelében található a két
legforgalmasabb határátkelőhely: Horgos és Kelebia.
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Szabadka és környéke főbb gazdasági központjai közötti távolságok:
Belgrád – 184 km
Zágráb – 537 km

Budapest – 203 km
Bécs – 440 km

Szaloniki – 805 km
Bukarest – 708 km

Természeti jellemzők
Geomorfológiai szempontból a terület a Telecskai-löszhátság és a Szabadka-horgosi
homokpuszta határvonalán fekszik. Talajtípusa szerint homokos, amelynek két fontos
tulajdonsága van: karbonátokat tartalmaz és erős vízmegtartó képességgel rendelkezik.
Minőségi gyümölcs és szőlő, ipari paprika és erdei fák termesztésére kiválóan alkalmas.
Másrészt, a talaj jellege mezőgazdasági szempontból is jelentőssé teszi a vidéket: a
mezőgépek minden típusa alkalmazható, a termőterületek optimálisak mezőgazdasági
hasznosításra, és megoldható az öntözés is.
A térség éghajlata mérsékelt kontinentális jellegű, amit igen kemény telek, nagyon
forró nyarak és változó mennyiségű, időben nem meghatározható csapadék jellemez. Az
átlag csapadékmennyiség 491,3 mm, míg az átlag éves hőmérséklet 11,4 ºC a levegő relatív
páratartalma pedig 69%.
Szabadka várostól hét kilométerre található Palics település és a Palicsi-tó (102 m
tengerfeletti magasságon), amely a város elválaszthatatlan része. A XIX. század elején
fedezték fel a tó vizének gyógyhatását, és a század közepére Palics gyógyfürdővé alakult át.
A kultúrtáj kialakítás.
A korábbi véleményekkel ellentétben, a legfrissebb paleo-ökológiai adatok szerint már
a pleisztocén kortól a Pannon-síkság központi részeiben létezett mozaikszerű vegetáció. A
glaciális időszakban létező fás növényzet refúgiuma mellett, vannak bizonyítékok a szttyeppei
és sós vegetáció folyamatos létezéséről az erdők korában (Sümegi 2011). A bukvaći
(Szabadkától északra) tőzegelemzéssel kapcsolatos adatok ugyancsak rámutatnak az erdei
és a nem erdei mozaikszerű vegetáció dinakimus változásaira (Nikolić 1986). A föld alatti
vizek közelsége miatt a homokpuszta egyenletlen felszínének bemélyedéseiben tavak,
mocsarak és sós lápok keletkeztek, míg a homokpusztán keresztül idényjellegű vagy állandó
vízfolyások széles, elmocsarasodott medrei kanyarogtak a Tisza felé.
A sztyeppe és a sós növényzet kialakulásához nagy mértékben hozzájárultak
meghatározott helyi feltételek is, de a későbbiek során antropogén befolyások következtében
került sor az említett növényfajták burjánzására. A kultúrtáj mozaikszerűsége több ezer éven
át optimális feltételeket kínált a nomád és a félnomád állattenyésztésre az állatállománynak
az elárasztott területek és száraz fennsíkok közötti idény jellegű migrációjával (Frisnyák,
2001). Az állattenyésztés és a települések szükségletei a vízutak közelében, fokozatosan a
füves vegetáció kárára, kihatottak az erdőterületek csökkenésére. Az erdők jobbára az
elárasztott területeken maradtak meg, ahol felújulásukra a legjobb feltételek voltak. A
középkorban Vajdaság területén sűrű településhálózat fejlődött ki, de az összlakosság
száma alacsony volt (Szekeres, 1983, Szekeres&Ritz, 1998). Csupán a megművelhető
földterületeknek kisebb részét művelték meg, míg a települések között tágas legelők
húzódtak. A lakosság számának a török támadás után, a későbbiek során pedig az Oszmán
birodalom uralma idején bekövetkezett csökkenése oda vezetett, hogy újra nagyobb
területeket (ún. pusztákat) használtak félnomád állattenyésztésre (Szekeres&Ritz, 1998).
Hovány adatai szerint (1999) Palics hidrológiai rendszere a 16. századtól van kitéve
emberi tevékenységeknek. A régi térképek, a 16. század után létrejött elmocsarasodott
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övezetet mutatnak a Veliko pojilište-től a Tiszáig. A vár kiépítésével Szabadkán mesterséges
tavat hoztak létre, amivel csökkent a Palicsba áramló víz mennyisége. A tó területe és
mélysége csökkent és nagy ingadozásokat mutatott a csapadék mennyiségétől függően. A
vár ledöntésével és a mesterséges tó feltöltésével, Palics medencéje a 18. században
megnagyobbodott.
A legelőknek megművelhető földterületté való átalakítása a 18. században, Vajdaság
tervszerű betelepítésevel kezdődött. A század elején Szabadka lakossága mindössze 950
hektárnyi földterületet művelt meg (Magyar, 1999), majd a század végéig a lösz-hátság
majdnem egész területe felszántásra került. Az állatállománynak a homokos területeken
történő túlzott legeltetése, ami a megnövekedett állatállomány eredménye, a homokos
vegetáció megsemmisítéséhez vezetett, különösen a csapadékhiányos években. Az erős
szelek hozzájárultak a homok fellazításához és elhordásához, ami oda vezetett, hogy a 19.
század derekától tervszerűen megnövelték az erdőterületeket, ahol ellenálló, nem honos
fajokat ültettek, mint az akác és fekete fenyő. A Kőrös-ér mentén levő utolsó tágas homokos
legelők feldarabolása a 19. század végén történt (ezekből az eszközökből finanszírozták a
Városháza építését), amikor sor került a várostól északra és észak-keletre fekvő
szőlőültetvények övezetének létrehozására.
Míg a Kelebiai-tó édesvizű tó volt, a Ludasi- és a Palicsi-tavak a sós vizű tavak közé
tartoztak. A só legmagasabb koncentrációja a Palicsban volt, és miután bizonyítást nyert a
sós tó tulajdonságának gyógyító hatása, sor került a 19. század közepén a szanatórium
építésére és a parkosításra. Egyidőben megkezdődött a szabadkai szennyvízhálózat
kiépítése és a hulladékvizeknek a tó medrébe való elvezetése, ami a Palicsi-tavat egy
századra eutróf elmocsarasodott tóvá tette.
Történelmi áttekintés
Írásos dokumentumban Szabadkát először 1391-ben említik meg, de ismeretes,
hogy ezen a vidéken már három ezer évvel ezelőtt is éltek emberek. A település sorsát
lenyegesen meghatározta az a tény, hogy földrajzilag az Európát Ázsiával összekötő egyik fő
útvonalon helyezkedik el, történelmileg pedig két szembenálló erőhatalom – az OsztrákMagyar Monarchia és a Török Birodalom határvonala mentén jött létre.
A gyakori és nagy népvándorlások idején a határőrvidékre számos nép eljutott:
szerbek, magyarok, németek, szlovákok, zsidók, bunyevácok, görögök, stb. Az uralkodók
gyakran váltakoztak, és változott a város neve is. Az első ismert név, az 1391-ben említett
Zobotka óta a települést közel kétszáz néven említik, közülük a legismertebbek: SzentMária, Maria-Theresiopolis, Maria Theresienstadt, Szabadka és Subotica.
A törökök 1542-ben foglalták el Szabadkát, mely 1686-ig volt a fennhatóságuk
alatt. Mária Terézia 1743-ban kiváltságlevelével kamarai mezővárossá kiáltotta ki, amiért
hálából a szabadkaiak 150 lovat ajándékoztak neki. A szabadkai határőröknek a Habsburgház iránti hűsége jeléül, Mária Terézia császárnő 1779-ben Szabadkát szabad királyi várossá
nyilvánította.
A szabad királyi városi rang Szabadkának nagyobb fokú önállóságot és új nevet
hozott: Maria Theresiopolis. Ekkor kezdődött meg a város tervszerű, gyors ütemű
fejlesztése és a környező legelőknek szántóföldekké való átalakítása.
Az 1867-es kiegyezéstől 1914-ig Szabadkán felgyorsult a polgáriasodás folyamata. A
vasúti közlekedés bevezetésével kezdetét vette a mezőgazdasági és állati eredetű
termékekkel való kereskedelem. A XIX. század végén, az iparosodás térhódításával
Szabadka utcáit már villanyárammal világítják meg, s van színháza, gimnáziuma,
zeneiskolája és villamosa.
A korabeli európai városok mintájára megkezdődik az utak, középületek, magán- és
bérpaloták, és szakrális épületek építése. A város meghatarozó építészeti irányzata a
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szecesszió, amelynek leglátványosabb példái a Városháza, a zsinagóga és a Raichle-palota.
Az első világháború után az 1920-as trianoni egyezménnyel Szabadkát a Szerb–
Horvát–Szlovén Királysághoz csatolták, és ettől az időszaktól kezdődik a város újkori
történelme.
Szabadka napjainkban a polgárok korszerű urbánus, többnemzetiségű,
multikulturális és többvallású közössége, fejlett kulturális, oktatási, egészségügyi és szociális
intézményhálózattal.

Lakosság

Szabadka város
A lakosság száma a 2011-es népszámlálás
adatai szerint
Munkaképes (15-64 éves) lakosok száma
az 2010-es becslések szerint
Családok száma a 2011-es összeírási
adatok szerint
A családtagok átlagos száma a 2011-es
összeírási adatok szerint

141.554
99.620
53.601
2,62

A lakosság teljes létszámanak alakulása alapján az derül ki, hogy Szabadkán
1981-ig a lakosság száma folyamatosan növekedett, míg 1981-től 2011-ig ez az irányzat
fordított, vagyis a lakosság száma csökken. Jelentős migrációs mozgások tapasztalhatók,
melyek során a falusi lakosság egyre inkább a városba költözik, s ennek következtében a
lakosság számának csökkenése kifejezett, különösen a kisebb településeken.
Szabadkát kedvezőtlen demográfiai folyamatok, illetve demográfiai öregedés
jellemzi.
A távközlés
Kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően Szabadkán halad át azon optikai
adatszállító kábelrendszer, amely Szerbia távközlési hálózatát összeköti Közép- és
Délkelet-Európa többi országával.
Az internet-használatot illetően csak becsléseink vannak, amelyek szerint az
előfizetők több mint 38%-a használja az internetet, amiből az szűrhető le, hogy a
szabadkai családok ugyanennyi százaléka rendelkezik internet-hozzáféréssel, ami szerbiai
viszonylatban magas százalékaránynak számít.
Médiák
Szabadkán néhány radió és televízió állomás, valamint írott média használ
környezetnyelvet.
Távlatok: a médiák minden szintű stratégiai fejlesztése a fejlett kommunikációs
technológiák párhuzamos fejlesztésével. A polgárok, helyi önkormányzat, gazdaság, oktatásiegészségügyi szektor és közlekedésbiztonsági struktúra interaktivitása a város
igazgatásában, korszerű médiakommunikációkkal. A médiáknak a társadalmi szerepvállalalás
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minden formájával való lehetséges interaktív összekapcsolódási stratégiájának kidolgozása
(egészségügyi gondozás – betegségmegelőzés, idősek gondviselése, nagycsaládok
népszerűsítése, új oktatási formák – állandó továbbképzés mint a 21. század jellemvonása, a
vidéki élet előnyei, az ökológiai mezőgazdaságnak a genetikailag modifikált mezőgazadasági
termeléssel szembeni előnyben részesítése, a polgárok kreatív potenciáljának
népszerűsítése a fogyasztói és a vásárlói társadalommal, valamint pusztítással szemben, a
polgárok pszihológiai és szociológiai „megedzése”, az életszínvonal javítása) mind a város
egész területére a peremvárossal együtt, mind a városközi és nemzetközi regionális
együttműködésére vonatkozóan.
Gazdaság
Az általános gazdasági mutatók az egyes szektoroknak a össznemzeti jövedelemben való részvételével,
az ágazatonkénti foglalkoztatások szintjével és szerkezetével, valamint az általános foglalkoztatottság
szintjével kapcsolatos elemzésekből erednek.
Szabadka község nemzeti jövedelme 2001-ben 38,63%-kal nagyobb volt Szerbia átlagánál. Azonban, a
későbbiek során a köztársasági átlaghoz képest jelentős esés volt észrevehető, majd 2005 végén 17,98%kal a város nemzeti jövedelme meghaladta a szerbiai átlagot. Ebből olyan következtetést lehet levonni,
hogy drasztikusan csökkent a szabadkai gazdaságnak mind Szerbia mind Vajdaság nemzeti
jövedelmében való részvállalása.
Szabadka ipara hagyományosan szerteágazó. Az élelmiszeripar és annak alágazatai mellett,
erőteljesen fejlődött még a villamosgépipari komplexum, a vegyipar, a textilipar, a bőrfeldogozás, a
cipő, harisnyagyártás, a nyomda- és az építőipar. Ezzel összhangban többé-kevésbé intenzív fejlődés
várható a jövőben is, mivel a város rendelkezésére állnak a szükséges erőforrások (kapacitások, tudás és
tapasztalat, szakosított munkaerő, alapnyersanyagok, illetve rendelkezésre álló komponensek, piac ...)
Szabadka összterületéből, ami 100 700 ha-t tesz ki, 88 443 ha képez mezőgazdasági földterületet, ami
az összföldterület körülbelül 90%-a. A megművelhető földterület egyike a legfontosabb természeti
forrásoknak. A talajminőség mérése arra utal, hogy a humusz mennyisége 0,4%-kal csökkent az elmúlt
70 évben. Ez a csökkenés azzal magyarázható, hogy nagyon nagyfokú a mezőgazdasági termelés,
helytelen agrotechnikát alkalmaznak, fejletlen az állattenyésztés, így a vetésforgó sem megfelelő, kevés
szerves műtrágyát használnak... Ezeken a tényezőkön kívül a talaj minőségére kihat még az eolikus
erózió, ipari szennyezőanyagok, a műtrágya helytelen használata, növényvédő szerek, szemétdombok...
stb.
Szabadka mezőgazdaságát két szervezeti forma jellemzi: magángazdaságok és mezőgazdasági
vállalatok. Az összföldterületek 2/3-át magángazdaságok művelik. Az átlagos gazdaság nagysága
körülbelül 4 ha, amely több, feldarabolt földterületből áll.
A vámszabad övezet olyan különleges, exterritoriális övezet egy ország területén, ahol más országokból
jövő mezőgazdasági befektetők végeznek gazdasági tevékenységeket, ami elsősorban liberálisabb
gazdálkodási rendszert jelent a vámszabad övezetekről szóló törvénnyel összhangban. Meghatározott
vámengedmények és maximálisan leegyszerűsített adminisztratív eljárások mellet, a vámszabad
övezetben olyan tevékenységek folytathatók, amelyek nem jelentenek veszélyt a nemzetbiztonságra, és
nem károsak a környezetre. A gazdálkodás előnyei: az áruk és szolgáltatások szabad behozatala és
kivitele, adó- és vámmentesség, korlátlan időtartamú vámfelügyelet melletti gazdálkodás, az általános
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forgalmi adó (ÁFA) fizetése alóli mentesség, termelésre szolgáló nyersanyagok utáni általános forgalmi
adó (ÁFA) alóli mentesség stb. A „Subotica” Vámszabad Övezet Kft. 1996-ban lett megalapítva, majd
2000-től egyre jobb eredményeket ér el munkájában. A vámszabad övezet gazdálkodási rendszere
mintegy 40 hektárt ölel fel. A „Subotica" Vámszabad Övezetnek rendkívül jó földrajzi fekvése van.
Belgrádot és a szerb–magyar határt összekötő főút közelében található, amely a nemzeti és európai
fontosságú útvonalakat összekapcsoló páneurópai 10-es korridor mellett helyezkedik el. Az említett
korridoron áthaladó autópályák és vonatútvonalak összekötik az északnyugati és közép-európai
országokat a délkelet-európai országokkal, valamint Közel- és Közép-Kelettel.
A vámszabad övezetben jelentős, de mindenekelőtt a kivitelt célzó termelési tevékenységek
folynak. Az alapvető cél az, hogy Szabadkán a mezőgazdasági tevékenységet ösztönözzék a kivitelt
célzó termelés megszervezését, mint komparatív előnyt. Ezek a „káprázatos” adatok nem szabad, hogy
álomba ringassanak és elégedetté tegyenek bennünket. Amennyiben nem indul be a saját tudásunkra és a
fejlesztési szektorokra támaszkodó helyi ipar fejlődése, a kivitel szintje szorosan kapcsolódni fog a
behozatalhoz, ami azzal a veszéllyel fenyegethet, hogy beleesünk a középfejlettség csapdájába.
Tudniillik, akkor a kivitelt majdnem teljes egészében terheli a behozatal, ami hosszú távon
fenntarthatatlan fejlődéshez vezethet, és rövid időn belül tartós stagnálásra kerülhet sor mind a
foglalkoztatottság, mind a foglalkoztatottak fizetésének szintje tekintetében.

Szabadka Szerbiában az első városok közé tartozik, amely sikeresen megoldotta a katonai
ingatlanságok és földterületek konverzióját, és ennek köszönhetően ma két millió négyzetméternyi
vonzó építési földterülettel rendelkezik, melynek szakaszonkénti infrastrukturális kiépítése folyamatban
van. Abból a célból, hogy a város a passzív megfigyelői státusból és a beruházókat idevonzó és megtartó
mechanizmusokat nélkülöző városból átalakuljon a hazai és a külföldi beruházásokhoz megfelelő
légkörrel rendelkező várossá, 2010-ben megalapították a Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok
Közvállalatot. A Közvállalat által igazgatott építési földterület 5 különálló helyszínre van felosztva:
„Petra Drapšin" Kereskedelmi Övezetre 21 ha, „Radonovac” helyszínre 123 ha, „Mali Bajmok" Ipari
Övezetre 53 ha és a "Karađorđev put" helyszínre 1,9 ha.
Megteremtődtek az előfeltételek, mindenekelőtt a külföldi befektetők részére és új munkahelyek
létrehozására. Az előző időszakban a megvalósított és a folyó külföldi befektetések útján
hozzávetőlegesen 3260 új munkahely nyílt, de amennyiben az elkövetkező időszakban végrehajtják a
bejelentett befektetéseket, várható, hogy az új munkahelyek száma meghaladja a 4300-at.
Pillanatnyilag a Mali Bajmok Ipari Övezetben a következő külföldi befektetők vannak:
Dunkenmotoren, Norma Group, Continental Contitech, Swarowski és Calzedonia. Nekik és a többi
befektetőnek (Tyrolia real estate...) köszönhetően, új lehetőségek és esélyek adódnak arra, hogy
Szabadka újra Vajdaság és Szerbia ipari központja legyen.
Azon cél megvalósulása érdekében, hogy Palics magas kategóriájú európai idegenforgalmi úticéllá
váljon, megalapították a Park Palić Kft. -t. A vállalat fejlesztését a Főterv irányozza elő, amelynek
előkészítése, értékelése és megvalósításának ellenőrzése a Park Palić Kft. alaptevékenysége, és
ugyanakkor az említett vállalat partnerséget és szolgáltatásnyújtást is kínál az összes potenciális és
érdekelt beruházó számára.
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Az elmúlt négy évben befejeződtek, illetve megkezdődtek a Főterv megvalósítását célzó új
parkolóhelyek, vízvezeték és szennyvízcsatorna kiépítésével, a Női Strand és a Fősétány
rekonstrukciójával kapcsolatos munkálatok, valamint az aerátor és a zenés szökőkút, új reprezentatív
közvilágítás és a hozzátartozó ingóságok felszerelése, az Állatkert kibővítése és szebbé tétele, továbbá
más munkálatok. Számos új elszállásolási létesítmény is épült, valamint a Zvonko Bogdan Pincészet,
borkóstoló teremmel turisták számára. 2009-ben a Helyi Gazaságfejlesztési Országos Szövetség
programjába belépő községek és városok közül az első nyolc helyi önkormányzat megkapta a NALED
tanúsítványt a kedvező üzleti környezet létrehozásáért, köztük Szabadka is. A odaítélt tanúsítvány
egyfajta igazolás, azaz garancia arra, hogy a város kész, hogy rövid időn belül a befektetőkkel
megosszon minden fontos információt a befektetések idevonzása végett. A fent említett elismerés kitűnő
ajánlás a hazai és a külföldi befektetők részére.
A „Jövő európai városai és régiói" pályázaton, amelyet a Financial Times tulajdonában levő FDI
Intelligence magazin szervezett, Szabadka a magas 10. helyet foglalta el 2011-ben a 2012. és 2013. évi
külföldi befektetéseket népszerűsítő stratégiával rendelkező városok kategóriájában.1
Városfejlesztési terv és munka- és üzleti övezetek Szabadkán
Az EU-hoz való csatlakozási folyamatban fejlesztési stratégiák kerülnek kimunkálásra, amit Szabadka
Általános Rendezési Tervének elfogadása előzött meg. Az Általános Városfejlesztési Terv szerint
Szabadkán 4 munka- és üzleti övezet létezik, amelyek közt a legnagyobbak a város északkeleti
(Szabadka-Palics), déli (Csantavér) és nyugati (Kis Bajmok) peremén helyezkednek el, de az
idegenforgalom fejlesztése céljából tervezik a Sever munka- és üzleti övezet kiépítését is, a jelenlegi
kelebiai termináltól délre. A terv bármennyire is meghatározta a munka- és üzleti övezetek fejlesztését
Szabadkán, maga az övezetek létrehozása egyben az adott állapotok következménye is, mint például, a
kiépített autópályák és a kerülőutak Szabadka körül, a meglevő infrastruktúra és ipar, valamint a
fejlesztést szolgáló logisztikai létesítményekbe való megkezdett befektetések.
Három transzeurópai folyosó (közúti, vasúti és folyami) halad át ezen a térségen, és ez megfelelő alapot
biztosít a logisztika fejlesztésére. Továbbá az a tény, hogy a város határos Magyarországgal, az Európai
Unió tagjával, még inkább kiemeli a logisztika fontosságát Vajdaságban. Amikor Szabadka fejlesztési
tervéről van szó, kétségtelen, hogy a logisztika fejlesztése fontos helyet foglal el azon prioritások és
intézkedések között, amelyek gerincét képezik Szabadka stratégiájának és operatív fejlesztési
programjának.
Fuvarozási és szállítmányozási vállalatok

European Cities and Regions of the Future 2012/2013 Winners
http://canada.um.dk/en/~/media/Canada/Documents/News/European%20Cities%20of%20the%20
Future.ashx
1

TOP 10 FDI STRATEGY (Southern Europe)
1 Barcelona Spain
2 Lisbon Portugal
3 Murcia Spain
4 Valencia Spain
5 Tbilisi Georgia
6 Konya Turkey
7 Santa Cruz de Tenerife Spain
8 Jastrebarsko Croatia
9 Gaziantep Turkey
10 Subotica Serbia
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A határátkelőhelyeknek köszönhetően Szabadkán több tíz szállítmányozó vállalat tevékenykedik. Ezek
többnyire kisebb vállalatok, amelyek csak néhány járművel rendelkeznek, és amelyek nem képesek
megfelelő módon kielégíteni a nagyobb ipari kapacitások és a helyi kereskedelem szükségleteit. Néhány
nagyobb vállalat saját szállítmányozó üzemegységgel rendelkezik. Bizonyos számú hazai, kisebb
szállítmányozó vállalat közepes nagyságú vállalattá fejlődte ki magát, egyes vállalatok pedig
leányvállalatot hoztak létre Magyarországon. Az említett vállalatok és a helyi önkormányzat között
nincs megfelelő együttműködés a közlekedésbiztonság, a nagy teherautók parkolásához szükséges
feltételek megteremtése, valamint hasonló problémák terén, amelyek megvonják tőlük a határmenti
helységnek kijáró versenyelőnyöket. Több vállalatnak a székhelye ezen a területen kívül van, jobbára
Belgrádban, a fővárosban, így gazdálkodási eredményeik, különösen pénzügyi eredményeik, valamint
igazgatási szerveik nem hathatnak ki közvetlenül a logisztika fejlesztési politikájának és stratégiájának
érvényesítésére Szabadka területén. A szállítmányozó vállalatok szerkezeti átalakításon mennek át az
árucserében beállt stagnálás miatt, mind területi és nemzeti, mind globális szinten, ugyanakkor
egyidőben az üzemanyag ára újabb nehézségeket gördít a logisztikai gazdálkodás elé, ami kapacitásaik
csökkenéséhez vezet.
Gazdaságfejlődést szolgáló kultúra
Már maga a fejezet címe egy elvarázsolt kör meglétét sugallja, mivel elitkultúra fejlesztéséről
egy adott közösségen belül nem lehet szó az adott vidék gazdasági felvirágoztatása nélkül. Számos
kutatás a kultúra terén rámutat arra a tényre, hogy az individuális szellemi és műveltségi szint növelése
kifinomultabb és specifikusabb kulturális igényekhez vezet. Ebből ered az az erőfeszítés, hogy útját
állják annak, hogy a magasan képzett káderek a környékbeli nagyobb városokba távozzanak; és
biztosítsák a minőségi és gazdag kulturális kínálatokat és tartalmakat.
Méltányolva a város sokféleségét mint kivételes lehetőséget és különlegességet, szükség van
megfelelő kultúrpolitika kialakítására, a hagyományos, elit, illetve korszerű kultúra és tartalmak
biztosításával. A város másik fontos tevékenysége az ingatlan kulturális örökség (építészet) és a
kulturális élet (rendezvények és kulturális tevékenyégek) megőrzése, illetve megszervezése. Városunk
kivételes kulturális idegenforgalommal rendelkezik, ami a rendkívül jól megőrzött magyar szeccessziós
stílusban épült épületekben (városközpont, Raichle-palota, Városháza és Zsinagóga) tükröződik,
amelyeket a turisták rendszeresen meglátogatnak Európa kulturális örökségének részeként.
Szabadka 2008-ban bekapcsolódott az Európai Tanács és az Európai Unió részéről kidolgozott
„Európai interkulturális városok” elnevezésű projektumba, az európai városok nemformális
hálózatába. Az interkulturalizmus öröksége – és azt még a 18. században alapozták meg – a város
további érvényesülését kell hogy szolgálja azzal a szlogennel, hogy a sokféleséget az együtműködés
ösztönzéseként kell megélni, ami a még mindig fennálló kölcsönös előítéletek, sztereotípiák
áthidalásának előfeltétele. A családnak, az oktatási rendszernek és a médiáknak kulcsfontosságú
szerepük van az említett értékek kialakításában. Szabadka ebben az értelemben ki fogja munkálni az
interkulturalizmus 2014–2024. évi stratégiáját.
Rendezvények
A hagyományos kultúra ápolása a közösség identitása megőrzésének lehetősége és szükséglete,
és egyúttal törvénnyel biztosított jog is.
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Hagyományőrző és -ápoló rendezvények: Aratóünnepség (április 25-től augusztus végéig),
Interetno Fesztivál (augusztus vége), Városnap, Palicsi Majális, Szüreti Napok (szeptember), Szabadkai
Aranykezek és más rendezvények.
Ezeknek a rendezvényeknek évről évre nagyobb a kulturális jelentőségük, és hozzájárulnak a
város kulturális kínálatának sokszínűségéhez. E rendezvények megszervezése érdekében a város
együttműködik meghatározott nemzeti tanácsokkal.
Elengedhetetlen meghatározni Szabadka kultúrpolitikájának új–régi polgári modelljét, amely
megeggyezik a 20. század kezdeti polgári életstílusával és -formájával. Ezzel összhangban újra életre
kell kelteni a városban az európai városokra jellemző összes kulturális tartalmat, mint például a mozit,
színházat, operát, balettet és hasonló kulturális intézményeket. A színház intézménye az egész országban
nagy problémákkal küzd, így Szabadkán is, ellenben opera és balett nem létezik Szabadkán. A színház
épülete szükségessé teszi meghatározott tanulmányok kidolgozását.
Néhány „nyitott típusú" rendezvénynek nemzetközi jellege van, ide tartozik a Palicsi
Nemzetközi Filmfesztivál, Etnofesztivál (multidiszciplináris jellegű), Nemzetközi Gyermekszínházi
Fesztivál (a világ 5 legsikeresebb és legjelentősebb gyermekfesztiváljai közé sorolják), Desiré Fesztivál
(nemzetközi alternatív színházi fesztivál), Interetno Fesztivál és Guitar Open Fesztivál. A város középeurópai jellegét tarkítják a nyári és őszi könyvvásárok.
Szabadka multikulturalizmusát és interkulturalizmusát azért kell ápolni, hogy nagyobb fokú
legyen a kultúra befolyása az általános gazdasági fejlődésre. A város jelölteti magát a 2020. évi Európa
Kulturális Fővárosa cím megszerzésére, míg a program legfontosabb részét a város közvetlen
központjában kiépítésre kerülő Interkulturális Negyed fogja képezni. A program, amelyet jelöltetéskor a
város felkínál az e térségben meglevő közös kulturális jellegzetességek sokféleségét és kidomborítását
fogja célozni. Egyike a legfontosabb céloknak mindenképpen a kultúra ápolása és a kultúrának a város
hosszú távú fejlődéséhez való hozzájárulása.
A projektum meghatározott céljai össze vannak kapcsolva annak európai vetületével, a kultúra
hozzáférhetőségével nagyszámú polgár részéről, a kultúra szektorának erősítésével, valamint a kultúrán
keresztül a város nemzetközi jellegének fokozásával.
Oktatás
Az iskoláskor előtti oktatás 51 épületben nyújt ez irányú szolgáltatást 4035 gyerek részére. A
napköziben egésznapos foglalkozás folyik a bölcsődésekkel és az óvodásokkal, és létezik
iskolafelkészítő program is. Az iskolafelkészítő programot a Naša radost Iskoláskor Előtti Intézményen
kívül, még három általános és két speciális iskola hajtja végre. Az említett intézmény, amelyet l864-ben
alapítottak, az oktatást három nyelven szervezi meg, és sikeresen alkalmazza az alábbi innovatív
projektumokat:
- a roma nemzetiségű gyermekek inkluzív iskoláskor előtti oktatását és nevelését;
- a Montessori programot, amely az iskoláskor előtti gyermekek tanulásának és tanításának,
illetve oktatásának és nevelésének módja a Montessori módszerek szerint, valamint a gyerekek
fejlődésének korszerű humanista koncepciója;
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- bilingvális oktatást az óvodában németül és
- inkluzív iskoláskor előtti oktatást és nevelést fogyatékos gyerekek részére.
Szabadkán 23 általános iskola van, amelyben 11 970 diák tanult a 2012/2013-as tanévben, ebből
69,62% szerb nyelven, 27,99% magyar nyelven, míg horvát nyelven 2,39%.
Szabadka városát jelentős középiskolai oktatási központnak tartják Vajdaságban.
Szabadkán 11 középiskola van, amelybe 6 289 diák járt a 2012/2013-as tanévben különböző
szakokra: közgazdasági, elektrotechnikai, gépészeti, vegyészeti, élelmiszer-feldolgozóipari,
vendéglátóipari, építészeti, műépítészeti, egészségügyi szakra és zenei középiskolába és három
gimnáziumba (Svetozar Marković Gimnázium, Paulinum Egyházi Klasszikus Gimnázium és a
Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium).
A felsőoktatás a Köztársaság által létrehozott 5 intézményben folyik (Közgazdasági Egyetem,
Építészeti Egyetem, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Óvó- és Edzőképző Szakfőiskola és Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar), illetve 4 olyan intézményben, amelyet fizikai vagy jogi személy alapított
(Singidunum Egyetem, Megatrend Üzleti Tanulmányok Egyeteme, Fabus Menedzserképző Egyetem,
valamint az újvidéki Jogi Egyetem Főiskolai Tagozata).
Szabadkán a formális továbbképzési intézmények mellett még körülbelül 20 intézmény létezik,
amely a nemformális képzéssel, tanítással és szakmai képzéssekkel foglalkozik. A Szabadkai
Szabadegyetem az egyik vezető intézény a (nem)formális oktatás terén.
Egészségügy
A Szabadkai Egészségházat 2006-ban alapították, amelynek 640 dolgozója van, és amely az
alábbi szervezeti egységekből áll:


Általános egészségügyi szolgálat (24 egészségügyi állomás/rendelő)



Mentőszolgálat



Üzemorvosi szolgálat (11 üzemi rendelő)



Fogorvosi szolgálat (22 fogorvosi rendelő)



Nők és gyermekek egészségvédelmi szolgálata



Tüdőgondozási szolgálat



Laboratóriumi szolgálat



Szakorvosi és konzultatív szolgálat



Egészségfejlesztési és betegségmegelőzési szolgálat

Az Egészségház keretében az alábbi szervezeti egységek is működnek:


Fiatalok tanácsadója
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Nemi fertőző betegségek tanácsadója

A Szabadkai Általános Kórházat 2007-ben hozták létre, amely 800 fős fekvőhellyel
rendelkezik. Az említett fekvőhelyek közül 376 ágy 7 sebészeti ágazat, a többi 424 ágy 9 belgyógyászati
osztály közt oszlik meg.
Szabadkai Gyógyszertárat 1993-ban alapították, amely17 kirendeltséggel rendelkezik, továbbá
100 dolgozót foglalkoztat. A gyógyszertár alapvető feladata, hogy az egészségvédelmet élvezők számára
biztosítsa a szükséges gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket, valamint az alkalmazásukkal
kapcsolatos információkat, továbbá tanácsadói szerepet is betölt a betegségmegelőzésben. A fentieket a
legjobban a Hepatitis B elleni vakcináció biztosítása illusztrálja, azzal a céllal, hogy utólagosan lehetővé
tegye azon gyermekek vakcinációjának elvégézését, akik az előírt korban nem kapták meg.
A Szabadkai Közegészségügyi Intézet 2007-ben alakult, de maga a közegészségügyi
tevékenység 1912-re tekint vissza. Az intézetnek 117 dolgozója van. Az Egészség-Promóciós Központ,
A Betegségmegelőzési és -ellenőrző Központ, valamint a Higiéniai és Humán Ökológiai Központ
szerves része e magas szintű szakosított intézménynek, amely gondoskodik a Szabadkán és az északbácskai körzet többi városában élő lakosság egészségéről. Az Egészségvédelmi Elemzéssel, Tervezéssel
és Szervezéssel, valamint Egészségügyi Biostatisztikával és Informatikával Foglalkozó Központ,
továbbá a Mikrobiológiai Központ olyan szakmai szervezeti egységek, amelyek közegészségügyi
szolgáltatásokat nyújtanak. A jogi, gazdasági-pénzügyi, műszaki és más hasonló teendőket végző
szolgálat logisztikai támogatást biztosít a fenti szervezeti egységeknek.
Szociális védelem
Szabadka városnak rendkívül fejlett szociális védelme van, amely több mint száz éves múltra
tekint vissza, és amelynek az a célja, hogy minél minőségesebb és sokrétűbb szolgáltatásokat biztosítson
a polgárok szükségleteivel összhangban.
A legidősebb szociális védelemi intézmény 1903-ban jött létre mint árvaház, majd a második
világháború után a beteg és elhagyott gyerekek számának növekedése miatt, az intézmény a Kolevka
Gyermekotthon nevet vette fel, és a múlt század 80-as éveitől a saját helységeiben tevékenykedik.
Napjainkban ez az intézmény az ország egész területéről és a tágabb térségből érkező fogyatékkal élő
gyermekek elszállásolására szakosult. Az otthon keretében működik a Fogyatékkal Élő Gyermekek
Napközije, Gyermekbefogadó Állomás és az Anyaotthon.
A Szociális Munkaközpont, amely 1963-ban jött létre mint a szociális védelmi
rendszer alapja, fél évszázada működik Szabadkán, és rendkívül magas színvonalú
káderállománnyal rendelkezik, valamint évente hozzávetőlegesen 10 000 polgár számára
nyújt szolgáltatást. A központ magas színvonalú munkáját az állam is felismerte, és 2000-ben
odaítélte neki a legjobb szociális munkaközpontnak járó díjat. 1983-tól a központ keretében
működik a Családtanácsadói és -támogató Központ, amely tanácsadói és terápiás
szolgáltatásokat nyújt érzelmi gondokkal, kapcsolati és családi problémákkal küzdő
polgároknak.
2011. évi szolgáltatásokat élvezők száma korosztályonként
Aktív nyilvántartottak száma a jelentéstételi időszakban
Szolgáltatást élvezők
korosztályonként
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(2011.01.01– 2011.12.31.)
Férfi
Nő
1158
929
740
444
2242
2936
523
994
4663
5303

Gyermekek (0-17)
Fiatalok (18-25)
Felnőttek (26-64)
Idősek (65 felett)
ÖSSZESEN

Összesen
2087
1184
5178
1517
9966

4. Kép: A Szociális Munkaközponton keresztül szociális védelmet élvezők számának alakulása

Családtagok
száma
Egytagú
Kéttagú
Háromtagú
Négytagú
Öttagú
Hat- vagy
többtagú
ÖSSZESEN

2011-ben pénzbeli szociális segélyben részesülő családok struktúrája

Családok
száma
1340
608
463
317
149
187
3064

Gyermekek
0
255
524
604
443
854

Családtagok száma
Fiatalok
Felnőttek
0
0
74
257
162
243
121
225
49
103
59
153

Idősek
0
22
7
1
1
3

Összesen
0
608
926
951
596
1069

2670

465

34

4150

981

5. Kép: A szociális pénzsegélyben részesülők összetétele szerinti megoszlás

Szabadkát demográfia szerkezeténél fogva, a rendkívül elöregedett lakosságú városok közé
sorolják, ebből eredendően az idősekről való gondoskodás a város egyik legfőbb feladata. A
Gerontológiai Központ az idősekről már majdnem 35 éve eredményesen gondoskodik. A Központot
1977-ben alapították és annak keretében az alábbiakat biztosítják: intézményesített védelmet, ami a
Kiserdei Otthon, Ápolási Otthon és az Idősek Otthona által biztosított elszállásolást jelenti; „nyitott
védelmet”, amelynek keretében a gerontológiai klubok és házi betegápolást és -segítséget nyújtó
szolgálatok működnek, de a központ meghatározott szolgáltatásokat nyújt a Védelmezett lakhely nevű
épület lakóinak is. Az idősekről való gondoskodás és a központ által nyújtott szolgáltatások a
legmagasabb szinten vannak, amiről nagyszámú elismerés és díj tanúskodik, egyike ezeknek a legjobb
munkáltatónak kijáró díj. A központon belül működik a Demens Betegek Nappali Ellátása és
Tanácsadása.
A Város illetékességébe tartozó szociális védelmi szolgáltatásokat megvalósító legkiemelkedőbb
intézmények:
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-

Vöröskereszt, amelyet 1886-ban alapítottak, működteti a Népkonyhát, valamint végrehajtja az
élelmiszer- és higiénés csomagok elosztásával összefüggő programokat és gyűjtőakciókat.

-

Fogyatékos Felnőttek Napközi Otthona, amelyet 1973-ban alapítottak, munkaterápiás
szolgáltatásokat, egészségügyi szolgáltatásokat, étkeztetést és rekreatív szolgáltatásokat nyújt.

-

A szabadkai Caritas 2001-től nagyszámú humanitárius jellegű szolgáltatást nyújt, amelyek közül
ki kell emelni a házi segítségnyújtással és ápolással összefüggő szolgáltatásokat.

A város területén több fogyatékosokat tömörítő egyesülés, nyugdíjasok egyesülete, valamint
hátrányos anyagi helyzetű személyeknek segítséget nyújtó társulás van.
Sport
Szabadkán a különféle sportoknak hosszú és gazdag hagyománya van. Érdekes megemlíteni,
hogy Palicson 1880-ban mielőtt Pierre de Coubertin megalapította volna a modern olimpiai mozgalmat,
sportjátékokat szerveztek, amelyek az Olimpiai Játékok egyfajta úttörői voltak. Attól kezdve napjainkig,
Szabadka büszkén viseli a „sportváros" elnevezést. Szabadkának körülbelül 120 aktívan működő
sportklubja van; a város egyike az öt legfontosabb sportközpontoknak Szerbiában, mivel megadatottak a
feltételek a különféle sportok fejlesztésére mind sportcsarnokokban mind nyitott pályákon. A nemzeti
válogatott csapatok, különösen a labdarúgó csapat, évek óta használják a palicsi sportpályákat a fontos
nemzetközi versenyekre való előkészületekkor.
Az általános iskolák és a tanárok nem működnek megfelelően és kielégítően együtt a
sportegyesületekkel, ebből eredendően a sporttehetség fejlesztése jobbára személyes kezdeményezésen,
valamint a szülők és egyes tanügyi dolgozók kitartásán alapul. A fenti együttműködés intézményesítése
a sportpályák és -létesítmények kibővítésével és megfelelőbb felszerelésével érhető el, mindenekelőtt az
összes általános iskolában, majd a peremvárosi települések különböző helyszínein is.
A városban az amatőr és a professzionális sportklubokon kívül számos más lehetőség is van
rekreációra. A nagyszámú sportlétesítmény mellett parkok és erdők kínálnak lehetőséget különféle
sportágak rekreációs célú űzésére.
Környezetvédelem
A környezetvédelem az emberiség egyik legégetőbb problémája. A fenntartaható fejlődési
koncepció ezt a problémát fejlesztéssel próbálja kiküszöbölni, amely a környezet minőségének javítását
célozza, oly módon, hogy egyesíti a gazdasági fejlődést, környezetvédelmet és a társadalmi
tevékenységet.
A fenti koncepció alapelvei: környezeti minőség, jövőkép, igazságosság, elővigyázatosság és
átfogóság.
Szabadka Képviselő-testülete 2003 októberében elfogadta a Helyi Önkormányzati
Környezetvédelmi Akciótervet (a továbbiakban: HÖKA), amely számos előirányzott akciót tartalmaz a
legégetőbb problémák megoldására a környezetvédelem terén.
A természeti adottságok a gazdasági és az infrastrukturális lehetőségekkel karöltve, valamint a
helyi önkormányzat támogatásával, a jövőben alapul szolgálhatnak Szabadka fenntartható fejlesztésére.
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A HÖKA felöleli a lakosságnak a vízzel, hulladékkal, mezőgazdasági földterületek védelmével,
levegő minőségével, zajszinttel, természeti értékekkel és ritkaságokkal, zöldfelületekkel, oktatással és
egészséggel kapcsolatos problémáit.
Szabadka város térségének előnye más szomszédos községhez viszonyítva abban van, hogy a
Város 100 736 ha összeterületéből hozzávetőlegesen 12,5% védett, ami jóval meghaladja a többi
községét, de mégsem elegendő. A terület, amelynek 30%-a védett és a talaj degradációmentes,
kiegyensúlyozott értékekkel rendelkező területnek tekintendő a környezetvédelem vonatkozásában
(Palics Természeti Park, Ludasi-tó Speciális Természeti Rezervátum, Szelevényi Puszták Speciális
Természeti Rezervátum , Szabadkai Homokvidék Tájvédelmi Körzet stb.).
A természetvédelem szorosan összefügg a hidrológiai problémák megoldásával,
következésképpen, a fejlesztés céljából felül kell vizsgálni az öntözési terveket a hatályos védelmi
fokokkal összhangban, hogy biztosítva legyen a víz visszatartása ezeken a területeken. Ehhez
kapcsolódik a peremövezetek rendezése is az említett térség kihasználásával összefüggő szokások
kialakítása (séta a természetben, kerékpározás, madármegfigyelés…), valamint olyan területek –
szántóföldek létrehozása végett, amelyek hagyományos természeti és etnológiai értékeket és az
erőforrások hagyományos kihasználási formáit ápolják.
A Duna-Palics-Tisza csatornával kapcsolatos államközi kapitális projektum megvalósításának
megkezdésével, mind a megzőgazdasági termelés kapacitásának növelése mind azon szokás
felszámolása is helyet kap, amely szerint a tartalék ivóvíz öntözésre vagy műszaki célokra is
használható. Jóllehet a projektum terjedelmes, mégis elengedhetetlen és elkerülhetetlen gondoskodni
arról, hogy a jövő nemzedékei ne maradjanak felújítható egészséges ivóvízforrások nélkül.
Helyi önkormányzat
A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében a polgárok a helyi önkormányzattal
kapcsoplatos jogaikat közvetlenül és választott képviselőiken keresztül, valamint a helyi lakosság
közvetlen, közös és általános érdekeire nézve fontos közügyek igazgatásával valósítják meg. A helyi
önkormányzás a városban valósul meg.
A város igazgatási szervei a képviselő-testület, városelnök, városi tanács és a városi
közigazgatás.
Szabadka város Képviselő-testülete a város legmagasabb szerve, amely a helyi hatalomnak az
alkotmánnyal, törvénnyel és alapszabályzattal előirányzott alapvető funkcióit végzi. A képviselőtestületet a képviselők képezik, akiket a polgárok közvetlen választásokon, titkos szavazással
választanak törvénnyel és statútummal összhangban. A képviselő-testület elnökének megválasztásával
és titkárának kinevezésével a képviselő-testület megalakultnak tekintendő.
A város végrehajtó szervei a városelnök és a városi tanács.
A városelnököt a képviselő-testület képviselői választják négy évre, titkos szavazással, a
képviselő-testület összképviselőinek szavazattöbbségével. A városelnököt helyettese helyettesíti annak
távollétében és kötelezettségei teljesítésének akadályoztatása esetén. A képviselő-testület javasol jelöltet
a városelnöki tisztségre. A városelnökjelölt javasol jelöltet a városelnökhelyettesi tisztségre a
tisztségviselők soraiból, akit a képviselő-testület választ meg azonos eljárással, mint a városelnököt. A
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városelnöknek és a városelnökhelyettesnek a választást követően, megszűnik tisztségviselői megbízatása
a képviselő-testületben. A városelnök és a városelnökhelyettes állandó munkaviszonyban van a
községben.
A városi tanácsot a városelnök, a városelnökhelyettes és a városi tanács tagjai képezik, akiket a
képviselő-testület négyéves időszakra, titkos szavazással, az össztisztségviselők sorából
szavazattöbbséggel választja meg. A városelnök a városi tanács elnöke.
A városi tanács legfeljebb 11 tagból áll, akiket a képviselő-testület választ meg a városelnök
javaslatára. A városi tanács tagjai állandó munkaviszonyban lehetnek a városi közigazgatásnál.
A városi közigazgatás előkészíti a képviselő-testület, a városelnök és városi tanács részéről
meghozandó törvények és jogszabályok tervezetét, végrehajtja a képviselő-testület, a városelnök és a
városi tanács határozatait és más jogszabályait, ellátja a képviselő-testület, a városelnök és a városi
tanács által megállapított szakmai és más teendőket. A városi közigazgatás köteles, hogy biztosítsa a
polgároknak jogaik, kötelességeik és jogi érdekeik zökkenőmentes megvalósítását, biztosítsa számukra a
szükséges adatokat és tájékoztatásokat, valamint jogi segélyt, továbbá, hogy együttműködjön a
polgárokkal és tiszteletben tartsa méltóságukat. A városi közigazgatás egységes szervként működik. A
városi közigazgatás élén az említett közigazgatás vezetője áll.
A városi közigazgatás az igazgatási, szakmai és más teendők ellátására szervezeti egységeket
hoz létre.

4.Fejezet - Benchmarking elemzés a térségben és fenntarthatósági mutatók
A Benchmarking olyan korszerű elemzési eszköz, amely más rendszerekkel való összehasonlítás
alapján lehetőséget kínál a tanulásra és a viselkedési formák megváltoztatására. A Benchmarking a
versenyképesség meghatározására és felmérésére szolgáló eszközként használatos, és a jövőbeli
eredmények elérését célozza, ebben az értelemben értékes ismeretekkel szolgálhat arról, hogy hogyan
lehet valamit (terméket, folyamatot, funkciót) jobbá tenni. Az említett eszköz viszonylag egyszerű
használata és alkalmazásának nagyfokú hatékonysága, egyre szélesebb körűvé teszi használatát.
Az összehasonlító elemzés elvégzésékor a szélesebb körű térségben levő városokra esett a
választás, a hasonló gazdasági, demográfiai, természeti és kultúrtörténeti adottságaik és fejlettségi fokuk
miatt. A kiválasztott városok: a horvátországi Eszék, a magyarországi Veszprém és Szombathely, a
romániai Arad, a szlovéniai Maribor és a szerbiai Becskerek.
A kiválasztott városokkal való összehasonlítási elemzés (benchmarking elemzés) az esetek
többségében, stratégiai dokumentumok, vonatkozó honlapok és olyan kommunikációs eszközök
segítségével történt, amelyeket a szóban forgó városok használnak honlapjaikon, valamint az adott
országok illetékes intézményei statisztikai adatainak felhasználásával.
Az elemzés célja az, hogy megállapítsák a fejlődés összehasonlítható értékeit Szabadkához
viszonyítva, így a városok összehasonlítása minőségi és mennyiségi mutatókon alapul. Összehasonlítás
tárgya volt a lakosság számának alakulása és az átlagos fizetések magassága. Mélyrehatóbb
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elemzésekhez szükség van olyan kompatibilis, horizontális és időbelileg összehangolt mutatókra,
amelyek nem hozzáférhetők.

Arad/Románia

Arad a fővárosa az ugyanazon néven szereplő Arad megyének Románia nyugati
részén, közel a magyar és szerb határhoz. Aradot először a 11. században említik
meg, amikor a Magyar Királyság része volt. A karlócai békeszerződéssel 1699-től
kerül a Habsurgok hatalmába, majd a városba németek, magyarok és szerbek
költöznek. A 19. században a város gyors gadasági fejlődést ér el, és 1834-ben
szabad királyi várossá kiáltják ki. A 20. században a város gyorsan iparosodik
(1909-ben felépült az első magyar autógyár: MARTA). 1913-ban kiépítették az első villamos
vasutat Kelet- Európában, amely összekötötte Aradot a közeli Podgoria helységgel.
Arad városa aláírója és tagja a DKMT eurórégiónak, ami hasonló közös gondolkodásra utal,
de léteznek még más példák is, amelyek ezt bizonyítják: két zsidó község együtműködése, aláírt
protokoll a szociális intézmények együtműködéséről. Az újraiparosodás rendkívül nagy eredmény
a város esetében, mivel az teljes egészében magára volt utalva. A külföldi befektetések értéke
mintegy 100 millió dollár. Az építési stílusok, mint például a szecesszió, közös törénelmi kincs. A
multikulturalizmus is jellemző a városra (6 nemzetiség). A város kulturális élete igen akív és
gazdag – színház, filharmónia és fesztiválok kínálnak szórakozást. A város internetes
bemutatója rendhagyó, mivel a speciális szükségletű emberek is el tudják olvasni, nagyítási
lehetőségeknek köszönhetően.

Szombathely/Magyarország

Szombathely Vas Megyében, a nyugat-dunántúli régióban helyezkedik el
Magyarországon.
Szombathely a legrégibb város Magyarországon, még az ókori Róma idejében
alapították. A magyarok bejövetele előtt, itt éltek a longobárdok és a szlávok. A
10. században települnek be a magyarok, akik itt mezőgazdasággal foglalkozó szláv törzsre
bukkannak.
A jövőbeli projektek esetében, az eddigiekhez hasonlóan, ajánlott Szombathely városának
elemzése és a vele való összehasonlítás, különösen, amikor a regionális hulladéklerakóhelyről
és a hulladékok kezeléséről van szó, de akkor is, amikor az oktatás terén az
energiahatékonyságról és multikulturalizmusról (Szombathely – 5 nemzetiség) van szó. A
nagy befektetések közül a hulladékkezelésen kívül, érdemes figyelmet fordítani még a színházba,
szenyvíztisztítóba, kerékpárutak kiépítésébe való befektetésekre, amelyeket az ÖKOVELO
projektum irányoz elő. Különösen hasznos információval szolgál a jó ügyintézés területe - weboldal, rugalmasság, földrajzi információs rendszer, e-kormányzat. A Város, amely segít
projektum fontos az egészségvédelem szempontjából, hiszen előirányozza a lakosság
egészségügyi oktatását, aminek köszönhetően a lakosság 30%-át kiképezik elsősegélynyújtásra.
Építészeti szempontból ki kell emelni, hogy a városnak rendkívül jól megőrzött Zsinagógája van,
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amelyet koncertteremnek is használnak. Az elfogadott Integrális Stratégia és az Információs
Társadalom Stratégiája alapját képezi a fenntarthatóság összehasonlításának.

Veszprém/Magyarország

Veszprém Magyarország középső részén, a fővárostól, Budapesttől, mintegy
110 km-re helyezkedik el nyugatra. Veszprémet az M7-es korszerű autópálya
köti össze a fővárossal. A várostól a Balaton mindössze 15 km-re van északra.

Veszprémnek körülbelül 62 000 lakosa van, melynek száma az elmúlt években növekedést mutat.
A valamikori nagyszámú zsidó lakossága a II. világháborúban eltűnt.
Veszprém, annak ellenére, hogy kis önkormányzat, példaképül szolgálhat a nagyobb beruházások
sikeres megvalósításában. Külön ki kell emelni a multifunkcionális Aréna kiépítését, és annak
működését. Az internetes bemutató néhány eleme is figyelmet érdemel, főleg az események
bejelentése a médiaközpontban, amely az e-közigazgatás része, például, esküvők, „city image”
filmek stb. előzetes bejelentése. Társulás mint gazdasági erő a város informatikai klaszterében
tükröződik. Veszprém különleges figyelmet fordít a testvér- (8) és partnervárosokkal (2) való
tapasztalatcserére. Évente rendeznek tematikus konferenciákat azoknak a városoknak,
amelyekkel együttműködik, és amelyek közé Szabadka is tartozik. Fejlett civil szektora van,
aminek köszönhetően átlagon felüli érzelmi inteligenciával rendelkező városnak minősítették,
ami azt jelenti, hogy lakossága optimista, boldog, magas szintű önbecsüléssel rendelkezik – ezek
az információk a 2012. évi kutatásokon alapulnak. Az említetteket a város Marketing
Stratégiájának kimunkálásakor tervezik kihasználni. Elfogadták a város Integrális Stratégiáját,
míg Energiahatékonysági Stratégiája Magyarországon a legjobb osztályzatot kapta. Veszprém
külön elismerést kapott az Európai Közösségtől az éghajlat fenntartásáért (Climate Alliance:
European Policy). Az említett stratégia azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a város környéke 2026ig 25%-kal csökkenti a szén-dioxid szennyezettségét.

Maribor/Szlovénia
Maribor nagyságát tekintve a második legnagyobb város a Szlovén
Köztársaságban. A 2010-es adatok alapján Mariborban 95 787 lakos élt, míg a
város területe 112 642 lakost számlált. A Stájer Tartomány regionális
központja, amely nagyobb része átnyúlik a szomszédos Ausztriába. A város a
Dráva folyó mindkét oldalán fekszik, ahol a Pohorje hegytömb, Dráva mező,
Kozjak hegy és Slovenske gorice találkozik. A legközelebben fekvő nagyváros
az ausztriai Graz, ami mintegy 60 km-re fekszik északra Maribortól.
Maribor azon városok közé tartozik, amelyekre jellemző a multikulturalizmus
különféle nemzetiség (5) jelenléte miatt, jóllehet a lakosság közül a legtöbb szlovén. A város
2012-ben megkapta az Európa kulturális fővárosa címet. Gazdasági erejét a környező városokkal
való községközi együttműködés biztosítja (Ptuj, Murska Subota, Velenje és Slovenski Gradec).
A város magasan rangsorolt egyetemi város. Továbbá a városnak van Zsinagógája, Maribor
környéke pedig híres bortelmelő vidék.

Eszék/Horvátország
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Eszék Horvátország keleti részén található. Síkságon, a Dráva mentén
helyezkedik el 16-24. kilométer között attól a helytől, ahol a Dráva a
Dunába torkollik. Szlavónia legnagyobb városa és a negyedik legnagyobb
város Horvátországban, valamint Eszék-Baranya megye fővárosa. A
városban ipari, igazságügyi és kulturális intézmények székelnek. Eszéken van a legnagyobb
zöldterület Horvátország területén; a városban 17 park található. Eszék nagy ipari város, amelyet
régen horvát Manchesternek hívtak. Számos ismert márkaterméke van, kezdve a kisebb háztartási
kellékektől. Eszéken fejlett a gépgyártás (mezőgazdasági gépek gyártása), a vegyipar
(vegyszerek, szappanok előállítása), élelmiszeripar (édesipar, sörgyártás).
Annak érdekében, hogy felkészüljön a bizonytalan jövő lehetőségeire és kockázataira, a város
elfogadta Eszék város gazdasági fejlesztésének stratégiáját, amellyel megkezdődött egy
átalakulási folyamat: Eszéknek ipari városból intelligens várossá való átalakulása. Ez az
átalakulás abból indul ki, hogy Eszék ipara továbbra is alacsony és közepes technológiai szintű
termékek gyártásán alapul, továbbá abból a tényből is, hogy a város egyre inkább veszít
versenyképességéből. Az intelligens város víziója megvalósítható, mivel a város nagyobb része
internethozzáférést biztosító infrastruktúrával rendelkezik. Eszéken a Josip Juraj Strossmayer
egyetemi központ székel, Újítók Egyesülete tevékenykedik, valamint hatékony a digitális
önkormányzat.
A város felismerte azokat az állapotokat, amelyeknek nem volna szabad megismétlődniük a
jövőben, ezek közé tartoznak a következők: a natalitás csökkenése, az iskolázott fiatalok
távozása, alacsony iskolázottsági fok, alacsony technológiájú termékek előállítása, nagyfokú
munkanélküliség. Ahhoz, hogy mindezt megvalósítsák, az intelligens város modelljének az
alábbiakra kell támaszkodnia: az infrastruktúra tömeges hozzáférhetőségére és e forrás
kihasználásához szükséges tudás létrehozására, az egyetem nagyobb fokú bekapcsolására az
innovatív gazdasági kapacitások megteremtésébe, a digitális demokrácia fejlesztésére stb.

Kragujevác/Szerbia
Kragujevácnak 177 468 lakosa van, nagysága szerint a negyedik
legnagyobb város Szerbiában. Sumadija szívében található, mintegy 120
kilométerre délre a fővárostól, Belgrádtól. A város a Lepenica partján, a
kragujeváci völgyben, Rudnik, Crni Vrh és a Gledić hegyek lejtőin épült.
Kragujevác Sumadija és Moravamente gazdasági, kulturális-oktatási,
egészségügyi és politikai központja.
Kragujevác város jelentős erőfeszítéseket tett egész sor rendszerbeli változás végrehajtására
annak érdekében, hogy megfelelő üzleti légkört teremtsen, és közvetlen beruházásokkal kihasson
a foglakoztatás fokozására. Új beruházásokra szolgáló ipari övezetek alapításával és
létrehozásával, valamint a városi infrastruktúrájának előmozdításával Kragujevác Szerbia egyik
legnagyobb építkezési helye. Az eredmények szemmel láthatóak a beruházások és a vállalkozások
számának növekedésében, valamint a gazdálkodással kapcsolatos megfelelő légkör
kialakításában. A jó közigazgatás koncepciójának megvalósításakor a helyi önkormányzat
jelentős eredményeket ért el abban, hogy azt közelebb hozta a polgárokhoz. Létrehozták az eközigazgatás portálját, hogy a polgárok számára gyorsabbá és eredményesebbé tegyék az állami
adminisztrációval kapcsolatos teendőiket, továbbá kimunkálták a jogsegélynyújtási honlapot,
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GIS-t… Külön figyelmet fordítanak a fogyatékossággal élő személyekre, azaz mérlegelik a
lehetőségeket arra, hogy bekapcsolják az említett személyeket a társadalmi élet minden
folyamatába. A fenti célok elérése végett megalakították a Fogyatékossággal Élő Személyek
Helyzetének Javításával Foglalkozó Tanácsot mint a Városi Tanács munkatestületét.

Nagybecskerek/Szerbia
Nagybecskerek a Béga és a Tisza folyók partján a Bánáti-régió szerb részének központjában
helyezkedik el. A város területén 122 714 lakos él, akik a nemzetiségi
struktúrát tekintve, több mint 20 nemzethez tartoznak. A város Szerbia
fővárosától, Belgrádtól 70 kilométerre, Vajdaság Autonóm Tartomány
fővárosától - Újvidéktől 50 kilométerre van. Mivel Bánát szerb részének
legnagyobb városa, egyben politikai , gazdasági , kulturális és sportközpont is.
A XIX. század elején a városban fellendült a gazdasági élet. A régi
szocialista, túlméretezett gazdasági rendszereket új, kisebb és flexibilis magánvállalatok váltották
fel. A vámszabad övezetek kialakításával megérkezett a városba a külföldi tőke. A helyi
önkormányzat a város peremén tovább folytatja az új ipari, üzleti övezetek, valamint
lakóterületek építését. Ezek az övezetek megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek, így
Nagybecskerek egyike a legvonzóbb városoknak beruházások szempontjából. A város kivitelre
orientált, ami azt jelenti, hogy Európába textilipari, gépipari, élelmiszeripari, vegyipari,
elektromos ipari, valamint gyógyszeripari termékeket szállít ki. Nagybecskerek ma
multikulturális és multikonfesszionális város, ahol a különböző etnikai csoportok között
tolerancia uralkodik, ezen kívül a kultúra, művészetek, sportok városa, a hidak és a fiatalok
városa, valamint gazdaságilag erőteljesen fejlődő város.

A statisztikai adatok különböző mutatók felhasználásával különböző időszakokra vonatkoznak.
Mélyrehatóbb statisztikai összehasonlítások végett egyes területeken, illetve konkrét projektumokban
szakmai és tudományos elemzésekre van szükség. Alapvető statisztikai összehasonlítások a lakosság
számának alakulásával és a városokban az átlagos bruttó keresetekkel kapcsolatos adatok
vonatkozásában végezhetők. Az általános áttekintést az alábbi táblázatok és grafikonok biztosítják:
SZABADKA
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6. Kép: A népességszám alakulása a vizsgált városokban
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7. Kép: A népességszám alakulásának diagramja a vizsgált városokban
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8. kép: Bruttó keresetek alakulása a vizsgált városokban
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9. Kép: Bruttó keresetek alakulásának diagramja a vizsgált városokban

Összehasonlító európai projektum: „Tájékozott városok”
A stratégia kidolgozása során Szabadkát mint A tájékozott városok elnevezésű európai
projektum résztvevőjét összehasonlították hasonló európai városokkal.² A kimunkált metodológia és
kritériumok, Helyi Evaluáció 21, alkalmazásával elvégezték a fenntartható fejlődés irányításának
felmérését. Az említett felmérés eredményeit a 10. kép mutatja, és azokat a stratégia kidolgozásában
fontos információforrásként használtak ki.

____________________
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²Szabadkát közvetlenül az alábbi városokkal hasonlították össze: Bidgosc, Javozsno és Szvjentohlovice Lengyelország, Hrudim Csehország,
Mosonmagyaróvár Magyarország, Odorheju Szekujeszk, Sepsiszentgyörgy és Temesvár Románia, valamint Vályevó, Uzsice, Vránye és Szremszka
Mitrovica Szerbia. A felmérésben 63 ország vett részt, köztük: Aalborg és Koppenhága Dánia, Stockholm és Helsinborg Svédország, Helsinki Finnország,
Kaunas Litvánia, Aberdeen, York, Sheffield Nagy Britannia, Dublin Írország, Freiburg ,Münster és Potsdam Németország, Genf Svájc, Barcelona, Granada
és Zaragosa Spanyolország, valamint Torino, Nápoly és Ravenna Olaszország.
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10. Kép: Hasonló nagyságú városok átlagához mért átlagos pontok diagramja

Forrás: ICLEI, A tájékozott városok elnevezésű projektum
Értékelési kritériumok:
I. - helyi jelentőség
II. - politikai elkötelezettség
III. - erőforrások
IV. - a fenntartható fejlődést szolgáló helyi akcióterv
V. - az implementáció irányítása
VI. - a köz-, magán- és a civil szektor részvétele
VII. - partnerség
VIII. - tudatosság emelése és képzés
IX. - stabilitás
X. - integrált megközelítés
XI. - haladás
A fenntartható fejlődés mutatói
A fenntartható fejlődés mutatói, amelyek összekapcsolják a gazdaságot, környezetvédelmet és –
fejlesztést, valamint a társadalmi tevékenységeket, részletesen feltérképezik a területet. A mutatók
elsődleges szerepe abban van, hogy meghatározzák a kiinduló pontot a fenntartható helyi fejlődés
stratégiájának alkalmazásával kapcsolatos jelentéstételre és az említett folyamat figyelemmel kísérésére.
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A helyi közösség arculatának megállapítására és az Exchange 2 Szerbia községeinek fenntartható
fejlődésével kapcsolatos stratégia kidolgozása elnevezésű projektumban meghatározott éves
jelentéstételekre és figyelemmel kísérésekre használt mutatókat A Szerb Köztársaság nemzeti
fenntartható fejlődési stratégiájával összefüggő mutatók hivatalos lajstromáról vették.

A fenntarthatóságról szóló jelentés, mint a pillanatnyi helyzet elemzésének végső terméke, a
város publikációja, amelyet azzal a céllal dolgoznak ki, hogy minden érdekelt felet és polgárt
tájékoztassanak a fenntartható stratégia végrehajtásáról és a helyi fenntarthatósági irányzatokról. A fenti
jelentést éves szinten kell kidolgozni, és annak magában kell foglalnia a felmérési mutatókat.
Az összmutatók az alábbi két alcsoportra oszthatók:
a. fenntarthatósági mutatók (Szerb Köztársaság nemzeti fenntartható fejlődési stratégiájából és A
milléniumi fejlesztési célokból, helyi mutatókba beépítve),
b. teljesítménymutatók A fenntartható fejlődési stratégia hatékony alkalmazásának felmérése.
A fenntartható fejlődés mutatói olyan mutatók készlete, amelyek alapján felmérik Szabadka város
fenntartható fejlődési stratégiája megvalósításának szintjét. A mutatók szerinti eredmények mint
kiinduló alap, a 2. számú Mellékletben találhatók. A közösség állapotának problémaelemzése elősegíti a
Stratégián belül a stratégiai célok, programok és konkrét projektumok kimunkálását. Az említettek
integrális alkalmazása előmozdítja az adott közösség helyzetét, és az említettekkel összhangban,
kedvezően módosítja a kiválasztott mutatók értékeit. Az említett módon, a Stratégia végrehajtásának
állandó figyelemmel kísérésén és felmérésén keresztül, a jövőben lehetővé válik a közösségen belül
uralkodó állapotok terén beállt változások rendszeres figyelemmel kísérése.

5. Fejezet – Kihívások és lehetőségek – GYELV (SWOT) elemzés
A GYELV elemzés (a közösség külső és belső önértékelése) módszertani eszköz az adott
közösség versenyhelyzetének megállapítására. Mindenekelőtt, az említett elemzés minőségéhez
hozzájárult a participatív módszer, illetve a fejlesztés nagyszámú tényezőjének részvétele, és mint olyan,
stratégiai célok meghatározásához szükséges alapvető kiindulópontként szolgált. A gyengeségekre és az
erősségekre vonatkozó elemzésrész a fejlesztés minőségi tervezésével összefüggő alapul szolgál, mivel a
kitűzött stratégiai célok a gyengeségek kiküszöbölésének szükségességére és módjára, valamint a
rendelkezésre álló erőforrások előmozdítására mutatnak rá.
Az elemzés gyakorlati és széleskörű alkalmazását a 2x2 matricával biztosított áttekinthetőség
szavatolja, ahol a GYELV elemzés négy összetevő eleme található: erősségek, gyengeségek,
lehetőségek és veszélyek. Az erősségek és gyengeségek olyan belső elemek, amelyekre egy adott
közösség kihathat, míg az esélyek és veszélyek külső elemek, illetve külső tényezők, amelyekre nem
lehet kihatni.
Az erősségek olyan tényezők, amelyek egy területnek adnak elsőbbséget. Másrészt, a
gyengeségek a közösség fejlődésének kerékkötői. Az esélyek külső lehetőségek, amelyeket ki kell
használni, míg a veszélyek negatív külső tényezők, amelyeket el kell hárítani.
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ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK
GYELV matrica

Meghatározták a társadalmi és gazdasági fejlődés három kulcsfontosságú területét, amelyekre
vonatkozóan elkészültek a GYELV elemzések, s amelyek Szabadka város társadalmi és gazdasági
helyzetelemzésének szubjektivizálását jelentik. Az alábbi három területről van szó:
- gazdasági fejlődés,
- társadalmi fejlődés és
- környezetvédelem.
Az említett területek mindegyike külön elemzés tárgyát képezi munkacsoportokon belül, és
mindegyikre vonatkozóan pontosan meghatározták az erősségeket, gyengeségeket, esélyeket és
veszélyeket Szabadka város társadalmi és gazdasági elemzésében korábban említett összes adat
szubjektivizálása végett.
A GYELV elemzések eredményeinek az a célja, hogy segítsenek a saját erőnkre való
támaszkodásban, gyengeségeink áthidalásában, és hogy felkészítsenek bennünket szembenézni a
veszélyekkel, csökkentve azok kedvezőtlen hatását, továbbá, hogy képesek legyünk kihasználni és
felismerni a kínálkozó esélyeket. Ahhoz, hogy a város fejlődése sikeres legyen a meglevő forrásokra
támaszkodó, reális terveket kell hozni, és vállalni a végrehajtásukkal járó felelősséget.
GYELV elemzés: Gazdasági fejlődés
ERŐSSÉGEK
Geostratégiai helyzetének köszönhetően Szabadkát Európa kapujának nevezik. Ezen felül, a
város komparatív előnyei közt kiemelik a termékeny mezőgazdasági földterületeket és az ökotermelés
fejlesztésnek lehetőségeit, az adott feldolgozóipar lehetőségeit, valamint a szolgáltatói- és kézművesszektor fejlett hálózatát. Ipari övezetek gyorsított fejlesztésével és a külföldi beruházások idevonzásával,
a város többéves stagnálás után olyan városképet igyekszik magáról kialakítani, amely eredményesen ki
tudja használni adott lehetőségeit a fejlődésre.
A város további erősségét maguk a polgárok képezik. Tudniillik, itt mindenekelőtt a munkaerő
hagyományos szakavatottságára és versenyképes árára gondolunk, a polgárokat multietnikusságuk és
többnyelvűségük mellett a nyitottság és jószándékúság jellemzi. A munkaerő megbízhatósága lényeges
jellemzője ennek a területnek, amit a beruházók is felismertek.
Végezetül, természetes kincsként, ki kell emelni a Palicsi-tavat mint idegenforgalmi úticélt.
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GYENGESÉGEK
A város legfőbb gyengeségeit, amelyeket meg kell állapítani és ki kell küszöbölni, az alábbiak
képezik: nagyfokú munkanélküliség, magasan szakképzett fiatalok távozása, kedvezőtlen demográfiai
helyzet, valamint a gazdaság és a fennálló oktatási rendszer összehagolatlansága. Emellett a
gyengeségek közt kell megemlíteni a rosszul végrehajtott privatizálásokat, drága közművesítési
szolgáltatásokat, befejezetlen kapitális projektumokat, az említett projektumok befejezéséhez szükségek
pénzeszközök hiányát, elavult technológiák használatát és a tehetetlenséget az újításokban.
Palicson, amely a város elválaszthatatlan része, nincs elegendő elszállásolási kapacitás és
szórakoztató-, sport- és rekreációs program. Továbbá égető problémát jelent a tó vizének minősége és a
hozzá tartozó ökorendszer.
LEHETŐSÉGEK
Az Európai Unió integrálódási és megközelítési folyamatainak köszönhetően hozzáférhetővé
válnak számunkra EU-s előcsatlakozási alapok. Így például, a Magyar Köztársasággal és a Horvát
Köztársasággal kötött határon túli projektumok vonatkozásában, Szabadkának teljes mértékben vezető
szerepe jut az említett projektumok végrehajtásában. A határátkelőhelyek közelsége és a szabad
kereskedelemről szóló aláírt nemzetközi megállapodások eredményeként, lehetőség nyílik a helyi
gazdasági alanyoknak a nemzetközi piacokon való fellépésére.
A korábbi időszakban Szabadka a külföldi beruházások idevonzásában vezető szerepet kapott az
országban. Az elkövetkező időszakban a külföldi vállalatok, amelyek már megkezdték munkájukat,
illetve munkafeltételeket teremtettek munkájukhoz a városban, várható, hogy megvalósítják a következő
beruházási szakaszt, ami számottevő javuláshoz vezet a munkanélküliség százalékának csökkentésében.
Mivel a városban fejlett ökotermelés folyik, erőnket arra kellene összpontosítani, hogy
kihasználjuk az ökológiai termékek előállítása iránti növekvő érdeklődést. A mezőgazdasági
termelőknek segítséget kellene nyújtani népszerűsítő tevékenységekkel, a hazai és a nemzetközi
kiállításokon való részvétel biztosításával.
Az egyik jelentős ki nem használt erőforrás az idegenforgalom, amely lényegesen előmozdítaná
a kis és közepes vállaltok munkáját, másrészt lehetőséget teremtene új vállalatok megalapítására. Az
előző időszakban a város megkezdte a kongresszusi turizmus előmozdítását. A jelenlegi irányzatokkal
összhangban a regionális társulásokon keresztül, bizonyítást nyert az idegenforgalom más formáinak
fejlesztésével összefüggő esélyek fennállása, mint például az egészségügyi, vadászati és szecessziós
építészetet felölelő idegenforgalom. A vendégek ilyen struktúrája anyagi szempontból nagyban
megnöveli az idegenforgalmi és gazdasági szolgáltatások számát.
FENYEGETÉSEK
A legnagyobb fenyegetések közé sorolható az országban uralkodó politikai stabilitás hiánya és a
reformok lelassított folyamata. A nagyfokú politikai bizonytalanság feltételeiben és a városról alkotott
olyan összkép miatt, mely szerint az ország a magas kockázatú területek közé tartozik, ahol jelen van a
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szürkegazdaság, nagyon nehéz versenyképesnek lenni, valamint új beruházókat idevonzani. A pártbeli
és a programbeli feldaraboltság megnehezíti az elsőbbségekre való összpontosítást a koalíciós
követelések kielégítése miatt. Ezen felül a helyzetet megnehezíti az infláció és a nyersanyagok magas
ára, amelyek a technológiai elavultság mellett kihatnak a hazai termékeknek a világpiacon való
versenyképességére. Másrészt, a külföldi beruházók jelenléte azt a veszélyt hozza magával, hogy
Szabadka az olcsó munkaerő piacává és piszkos energiákon alapuló technológiák depóniájává válik,
amit mindenképpen el kell kerülni.

GYELV elemzés: Társadalmi fejlődés
ERŐSSÉGEK
A gazdag és sokféle kulturális örökség és a hagyományok ápolása Szabadka egyik legnagyobb
erősségét jelentik. Különböző népek többszázados együttélése, számtalan migrációs mozgások,
hagyományok és szokások ápolása ezeken a területeken gazdagabbá tette a polgárok mindennapi életét,
továbbá érzékennyé és nyitottá tette őket az emberi szükségletek kielégítésére, illetve új folyamatok
elfogadására és elsajátítására a társadalomban.
A hagyományosan magas szintű társadalmi tudat és szenzibilitás elősegítette a társadalmi élet
minden területének állandó fejlesztését, illetve az e területekbe való befektetéseket, ami számos olyan
létesítmény és intézmény alapításához vezetett, amelyek szakavatott káderek közreműködésével
széleskörű szolgáltatásokat nyújtanak a polgárok mindennapi szükségleteivel összhangban.
GYENGESÉGEK
A városban uralkodó többéves kedvezőtlen gazdasági helyzet, a gazdaságba és az
infrastruktúrába való gyenge és nem megfelelő befektetések, a társadalom minden területére világosan
meghatározott tervek és fenntartható fejlődési stratégiák ki nem dolgozása, az állam nem kielégítő és
nem világos támogatása, a minőségi összehangolás hiánya, intézmények munkája ellenőrzésének és
figyelemmel kísérésének elmaradása, a társadalmi élet minden területén a polgárok lehetőségeinek és
szükségleteinek összehangolatlansága, a fennálló intézményrendszer fokozatos összeomlásához és a
szolgáltatások minőségének visszaeséséhez vezetett.
A polgárok egyre nagyobb fokú elszegényedése és képtelensége, hogy saját erejükkel biztosítsák
alapvető szükségleteiket, nagyszámú munkaképes lakosság és fiatal távozását eredményezte.
LEHETŐSÉGEK
A további fejlődés alappillére a társadalmi élet minden területén a partnerség és az
együttműködés kialakítása mellett, a város meglevő technológiai kapacitásának fejlesztése, az oktatásba
és a káderképzésbe való állandó befektetés, továbbá szakemberek kinevezése vezető beosztású
tisztségekre.
A város fejlesztését a régióban található partnerek tudásának és tapasztalatának kihasználásával,
a társadalmi élet minden területén a szükségletek és lehetőségek összehangolására kell alapozni.
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Úgyszintén fontos, hogy a helyi önkormányzat partnerként közelítse meg a lakosságot, illetve a
közösséget.
FENYEGETÉSEK
Meghatározott területeken a törvényes szabályozás elmaradása és a különböző területeken
fennálló törvényes szabályozások egymás közti összehangolatlansága, valamint az említett törvényes
szabályozásoknak a gyakorlattal való összehangolatlansága, a társadalmi rendszer merevségéhez vezet,
ami pedig a polgárok és a szakemberek nagyfokú elégedetlenségét eredményezi.
A politikának a társadalmi élet minden pólusába való beszivárgása a párt, és személyes
érdekeknek vagy csak egy nemzet érdekének képviselése, a társadalmi rendszer meghatározott részei
működésének megakadályozásához és a tehetetlenség és közömbösség érzésének kialakításához vezet
mind az intézmények, mind a polgárok körében.
A pénzügyi eszközök központosítása lehetetlenné teszi a társadalmi élet minden területének
tervszerű fenntartását, ellenőrzését és fejlesztését, a polgárok egyre növekvő munkanélkülisége és
elszegényedése pedig további félelmekhez és bizonytalanságokhoz vezet.

GYELV elemzés: A környezetvédelem
ERŐSSÉGEK
A város területén számos természeti és munkával megteremtett érték van. A legképviseltebb
természeti erőforrás, a mezőgazdasági földterület, a termelési és a szolgáltatási rendszerben Szabadka
város fejlesztésének alapját képezi.
A védett területek, beleértve a nemzetközi jelentőségű területek listáján szereplőket is, a Palicsitavat körülvevő táj és ambientális környezet, nedves élőhelyek, nádasok, a Palicsi- és a Ludasi-tó
környékén található madarak fészkelésére, pihenésére és etetésére szolgáló élőhelyek, különleges
homokpuszták, szikes mocsarak és nedves mezők, a növény- és az állatvilág attraktív és veszélyeztetett
fajai, az itteni természetvilág gazdagságát jelentik.
Ipari szennyezők távolléte miatt, ami a környezet megőrzöttségének mutatója, mint erősség, a
város urbánus területein található barnamezős területek, elhagyatott termelő vállalatok épületeinek
újrahasznosítási folyamata is beindult (Zorka, Sever, laktanya ).
Továbbá a város erősségét képezi a hulladékvíz tisztító berendezés és a települési hulladék
szervezett elszállítása a közművesítési szférában, míg a fenntartható fejlesztés szilárd alapját a gazdag,
jól megőrzött, különféle kulturális örökség képezi, de különösen a szecessziós építészet.
A további fejlődés alapja a rendelkezésre álló tudás, az iskolázott és az elkötelezett polgárok
tapasztalata és érdekeltsége, továbbá a nem-kormányzati szektorok részvétele számos probléma
megoldásában a döntések és szolgáltatások javítására és minőségére vonatkozó információknak a
különféle érdekeltségi területekkel való megosztása és a programtevékenységekre vonatkozó
információk cseréje útján.
GYENGESÉGEK
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Gyengeségeknek tekintendők az állami szektor átláthatatlansága, a várostervezéssel és
vízgazdálkodással kapcsolatos tervmegoldások meghozatalában és végrehajtásában felmerülő
problémák széleskörű meglátásán alapuló kommunikáció hiánya, történelmi szennyezettség,
megoldatlan tranzit közlekedés, tűzterek és közlekedés okozta levegőszennyezettség, a települési
hulladék igazgatásával összefüggő rendszerbeli megoldás hiányosságai, valamint a Palicsi-tó vizének
rossz minősége.
A stratégia, tervek és programok kimunkálásában a résztvevők közötti gyenge, mind vízszintes,
mind függőleges ágazatközi együttműködés, a tervmegoldások, de különösen az átfogó szabályozási
tervek módosításakor, az adott ágazat és politikai hatalom közti elégtelen együttműködés, valamint a
felügyeleti szervek alacsony fokú ellenőrzése képezi a közösség fejlődésének kerékkötőjét.
LEHETŐSÉGEK
Szabadka és környéke a kongresszusi, oktatási és ökoturizmus fejlesztésére természeti
erőforrásokkal, infrastruktúrával, megfelelő területtel és elszállásolási kapacitásokkal rendelkezik. A
természeti és a kultúrtörténelmi örökségre való tekintettel, a természeti erőforrások teljes fokú
kihasználásával, külön lehetőség nyílik az idegenforgalmi tartalmak fejlesztésére Palicson.
Az épületek megfelelő helyreállítása és restaurálása mellett a város építészeti örökségét nagyobb
mértékben ki lehetne használni az idegenforgalom fejlesztésére és a városmárkázásra a város turisztikai
kínalatában. A tömeg- és a kerékpárközlekedés javításán kell munkálkodni a személygépkocsik
használatának csökkentése céljából.
A törvényes keret, a jó gyakorlat példái és a legelfogadhatóbb hozzáférhető technológiákkal
kapcsolatos adatok lehetővé teszik, hogy az újraiparosítás a „zöld” és erőforrásbelileg hatékony
technológiákkal összhangban történjen.
Az erőforrások ésszerűbb kihasználása különböző területekkel kapcsolatos megfelelő utasítások
kidolgozásával serkenthető. Az ésszerű energiahasználat tekintetében ösztönözni kell az
energiahatékonyságot, a felújított energiaforrások használatát (biomassza), valamint a geotermikus
energiaforrásokat.
A vízgazdálkodás előmozdítható a hulladékvíz újrahasznosításának serkentésével és a földalatti
vizek szabályozásába való aktívabb beavatkozásokkal. A hulladékkezelést illetően be kell fejezni a
regionális hulladéklerakóhely építését, továbbá ösztönözni kell az újrahasznosítási tevékenységeket,
különösen, amikor a nemzetközi trendeknek megfelelően, lehetőség nyílik a hulladékból szerzett új
energiaforrások létrehozására.
A védett természeti javak igazgatásával kapcsolatban, a tulajdonjogi viszonyok megoldásával
egyidőben, folytatni kell az integrálódásukra és a határontúli védett természeti javak kialakítására
irányuló tevékenységeket hatékony igazgatásuk lehetővé tétele végett.
Ugyanakkor serkenteni kell az ökotermelést is.
A lehetséges tevékenységek sikeres lefolytatásának előfeltétele az összes tevékenység és
megoldás átláthatóságának biztosítása, valamint az új projektumoknak a régiekkel való összehangolása.
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VESZÉLYEK
A stratégia megvalósításának legfőbb akadálya az anyagi eszközök és a politikai változásokkal
járó stabilitás hiánya.
A stratégiai célok megvalósítását veszélyeztetheti a területek és az erőforrások helytelen és
ésszerűtlen kihasználása, a terv és a műszaki dokumentáció összehangolatlansága, a beruházók
nyomására a tervmegoldásoktól való eltérés, az ipar ellenőrizetlen fejlődése, a természeti élőhelyek
veszélyeztetése, korlátozott vízforrások, valamint éghajlati változások következményei.
Legfőbb kihívások
A fenntartható fejlődés stratégiájának az volt a célja, hogy fokozza a közösségben a polgárok
részvételét a tervezés folyamatában, lehetővé tegye az érdekelt felek közti párbeszédet, s így növelje a
bizalmat a polgárok és a helyi önkormányzat között, valamint, hogy feltételeket teremtsen az
együttműködésre és partnerségre. Az ily módon megfogalmazott fejlődési stratégia és annak a város
Képviselő-testülete részéről való elfogadása, végül a helyi önkormányzat munkájának előmozdításához
és a tervezés, a munka és a szervezés új megközelítéséhez kell, hogy vezessen, mivel a helyi fejlődés
akkor a leghatékonyabb, ha olyan elkötelezett vezetőség erőteljes vízióján alapul, amely képes célratörő
partnerséget kiépíteni az összes érdekelt felek (gazdaság, polgári társadalom, más intézmények és
személyek) között.
A képességeken és kapacitásokon alapuló megközelítés, ami nem csak feltételezés, kétségtelenül oda
vezet, hogy megfelelő kommunikáció, együttműködés és támogatás útján egymástól tanulva haladjunk
előre. A többi város tapasztalata azt bizonyítja, hogy a közösségben kimunkált helyi fejlődési stratégia
reálisabb keretet kínál a fejlődésre és nagyobb esélye van a sikerre.
A helyi fenntarthatósági stratégia kidolgozása globális pénzügyi, gazdasági és társadalmipolitikai válságban kezdődött. A globális gazdasági és társadalmi rendszer eddigi értékrendje, amely a
gyors nyereségen és kapzsiságon alapult, piedesztálra emelve a fogyasztói társadalmat, tarthatatlanná
vált. A társadalmi és a politikai elit erkölcsi integritásának hiánya, kereskedelemmé változtatta a
társadalmi valóság minden egyes részét, ami általános közömbösséget váltott ki a polgárok körében a
társadalmi életben való részvétel iránt. Ennek eredményeként a társadalmunkat egyre inkább a
reménytelenség, tétlenség és a visszavonulás, valamint a személyes, társadalmi és gyakran függőségi
betegségekben szenvedő jövőbeli generációkkal szembeni felelősségérzet hiánya jellemezte.
A fentiekből eredendően világos döntésre, elkötelezettségre és felelősségre van szükség, hogy
fenntartható, emberhez méltó és virágzó életmódot biztosítsunk mind magunknak, mind az eljövendő
nemzedékeknek. A fenntarthatóság elvein alapuló egészséges társadalom kiépítése, amely a gazdasági
fejlődés mellett megköveteli a környezet erőtartalékának figyelembe vételét, valamint a magunkkal és a
másokkal szembeni viszonyulás kedvező irányú alakulását, a közösség fejlődésére és fenntartására
nézve kulcsfontosságú ahhoz, hogy a társadalom erőforrásokat hozhasson létre a környezetében észlelt
változások figyelemmel kísérésére, és ezzel összhangban a saját „rossz” szokásainak megváltoztatására.
Az említett kihívások megválaszolásához elengedhetetlen, hogy nyitottak és képesek legyünk arra, hogy
kritikusan áttekintsük saját gyengeségeinket és korlátainkat, amelyek gátolnak bennünket abban, hogy
egészséges, fenntartható-virágzó társadalommá váljunk, ami részünkről felelősségteljes és bátor
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hozzáállást követel. A válság idején, amikor a régi nem működik, az újnak pedig nincs ereje, hogy életre
keljen, csupán a kiforrt eszme tud bennünket szabad, alkotó és jó minőségű emberekké tenni. A
polgárok önbecslésének és méltóságérzetének visszaszerzése olyan fordulópont, amely útmutató lehet a
stagnálás után ahhoz, hogy újra népszerűvé váljon és életre keljen a munka, az önfeládozás és az alkotás.
Ha a fentiekből indulunk ki, a fenntartható fejlődési stratégia még inkább SZABADKA
FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSÉNEK felismerése és elkötelezettség arra, hogy a várost saját magunk
továbbfejlesztésével fejlesszük.
A szabadkai gazdaság újraélesztése csak alkotómunkával – munkával és önfeláldozással elért új
értékek megteremtésével lehetséges, mégpedig oly módon, hogy az új értékek a közösségen belül kell
hogy maradjanak, nem pedig megengedni azoknak e területen kívülre jutását. Ez stratégiai döntés
meghozatalát teszi szükségessé arról, hogy támogatni kell a tudást, az alkotómunkát, az egyének, újítók,
tanárok, vállalkozók és gazdálkodók alkotókészségét, ami ez ideig nem megfelelően kihasznált
közösségi előny. A szellemi tőke nemanyagi értékeinek mint fontos fejlesztési erőforrásnak a
támogatása és fejlesztése, az értékrendkialakítások korszerű irányzataihoz való csatlakozást jelenti.
A mezőgazdaság fejlesztéséhez és erős, versenyképes élelmiszer-feldolgozó ipar létrehozásához
elengedhetetlen, hogy nagyobb mértékben kihasználjuk e terület kivételes kapacitását a
gyümölcstermesztésre és mezőgazdaságra (mint pl. az alma- és burgonytermelésre), valamint
elvégezzük a szabadka-horgosi homokpusztának mint védett, kadarka őshonos szőlőfajtát termelő
borvidéknek a szertifikálását. Mindez a mezőgazdasági termékek struktúrájának stratégiai módosítását
teszi szükségessé, hogy megnövekedhessen a megművelhető földterületek egységára, valamint olyan
koncepció megteremtését, mely szerint Vajdaság nem Európa éléskamrája, hanem kertje.
Az elkövetkező időszakban e stratégia megvalósításában szükség van a kisvállaltok klaszterének
népszerűsítésére, mivel a makroökonómiai mutatók a kis- és a középvállalatok megszűnésére utalnak
olyan kedvező gazdákodási feltételek hiány miatt, amelyekben megfelelő számú kisvállalat közép- és
nagyvállalattá fejlődné ki magát.
Továbbá a biomassza és a geotermikus források piacának, mint a Város energetikai
függetlenségének megteremtése, a közösség fenntarthatósági fejlődésének prioritásai közé sorolható.
A társadalom fejlesztésének legnagyobb veszélye A TERÜLET ÖSSZERŐFORRÁSAINAK
ELPUSZTITÁSA (víz, föld, levegő), továbbá a kreatív és produktív lakosságnak mint a társadalmi
válságból való kilábalás legfőbb alanyának a megsemmisítése, valamint a családnak és a családi
értékeknek, továbbá a „középosztálynak” mint a szilárd és kiszámítható társadalomnak az összeomlása.
Szabadka számára a jövőben a legnagyobb kihívás a vízellátás problémájának megoldása lesz,
mivel nyilvánvaló, hogy fogyasztjuk a nagy mélységből származó tartalék ivóvizet. Nem vagyunk
tudatában annak, ha elfogyasztjuk az összes tartalékot, nem lesz ivóvízünk. Elengedhetetlenül szükséges
kidolgozni egy államközi és nagyméretű projektumnak, a mezőgazdasági földterületek hosszú távú
öntözési tervének, a Palicsi-tó levegőztetésének, a lakosság vízellátásának, valamint a hulladékvizek
újrahasznosításának kivitelezhetőségi tanulmányát.
Mindehhez szükség van a társadalom időszerű értékrendszerének, mint pl. a munkának,
erőfeszítéseknek, önfeláldozásnak, alkotómunkának, interaktivitásnak, toleranciának és integrációnak
széleskörű népszerűsítésére. A jövő nemzedékek számára, akikre a várost és e területet bízzuk, a helyi
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intézményrendszer oszlopköve kell hogy legyen az előrelátható társadalmi alakulásoknak, magatartási
normáknak, biztos családtervezésnek, gazdálkodásnak és a természet, valamint a természeti erőforrások
megőrzésének.
A stratégiai célok megvalósításához szükség van arra, hogy Szabadka olyan környezetté váljon:


ahol a polgárok szemlélete megváltozik, elfogadva a XXI. század vívmányait: állandó képzést új
ismeretek és képességek megszerzése végett; kreatív és nem lineáris megközelítést a
kihívásokkal szemben; interaktív, termékeny és egészséges viszonyulást önmagunkkal és a
közösséggel szemben,



amely a globális irányzatok és kihívások mellett áll ki oly módon, hogy megkezdi a bizalom
kiépítését, s első helyre teszi a közösség hosszú távú fenntarthatóságát, nem pedig a rövid távú
nyereséget, eltekintve milyen árral és következménnyel jár,



amely képes felismerni, sikeres alkalmazásuknál fogva, saját stratégiai fejlesztési elképzeléseit –
fejlett, márkás és versenyképes iparának és mezőgazdaságának területeit,



ahol a helyi önkormányzat megfelel a gazdálkodóknak, s magasabb szintre emeli a velük való
kommunikációt és együttműködést, míg a lakossággal és a gazdasággal szembeni bizalmat
hatékony és átlátható megközelítéssel építi,



ahol fenntartható, új munkák jönnek létre a korszerű technológiákkal, adott erőforrásokkal és
természetvédelemmel összhangban,



amely gazdasági fejlődését hálózatba bekapcsolt felsőfokú oktatási intézmények, a gazdaság és
az innovációkra nyitott üzleti inkubátorok összekapcsolásával építi ki,



amely lelkiismeretesen igazgatja a pénzeszközöket, és amelynek költségvetésében nem
mutatkozik hiány.

Szabadka minden nemzedéke a saját korával és e korral járó kihívásásokkal szembesül. A város
életébe való bekapcsolódásunkat kedvezőtlen anyagi és gazdasági légkör nehezíti meg, amely más
területeken is tapasztalható. Amennyiben mi, mint a jelen nemzedék képviselői, minél előbb rájövünk
arra, hogy csupán az alkotómunka és a közösség melletti elkötelezettségünkkel tudjuk leküzdeni a
kihívásokat, annál nagyobb az esély arra, hogy Szabadka bennünket sajátjaként fogadjon el!
Nézzünk szembe bátran saját gyengeségeinkkel, de vizsgáljuk felül életszemléletünket is,
próbáljunk meg jobbak lenni, mint amilyenek vagyunk. Építsük Szabadkát együtt, mivel a
KÜLÖNBSÉGEK ÖSSZEKÖTNEK!

6. Fejezet – Jövőkép és a fejlődés stratégiai irányzatai
Szabadka 2022-ben Észak-Vajdaság regionális ipari központja márkás termékekkel és
szolgáltatásokkal, tudáson és újításokon alapuló dinamikus gazdasággal, amelynek hordozói a
revitalizált és megerősödött kis- és középvállalatok. A város vonzza a vállalkozásokat és a magasan
hatékony és produktív beruházásokat, fő hangsúlyt helyezve a mérnöki-technológiai tevékenységi
területekre, ami egyre több és jobb minőségű munkahelyek megnyitásával biztosítja a fenntartható
gazdasági fejlődést mind a Városban, mind vidéken. Szabadka egyúttal a korszerű és a fenntartható
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vidéki fejlődésre orientált, amely a fejlett feldolgozó és disztributív kapacitásokkal rendelkező
mezőgazdasági termelést jelenti, míg az idegenforgalmi kínálat és a szolgáltató tevékenységek a
hagyományon, természeti és kultúrtörténeti örökségen alapulnak.
Szabadka megfelelő oktatásirendszer-hálózattal rendelkezik, amely biztosítani tudja a tudás és az
emberi erőforrások versenyképességét mind a hazai, mind a külföldi piacon. A közösség szolidaritáson,
emberségességen és nemi egyenlőségen alapul, valamint a hagyományok, interkulturalizmus és
többnemzetiség tiszteletben tartásán, ami fokozza és fejleszti a szociális kohéziót, s ahol minden
gyermek iskoláskor előtti nevelésben és általános iskolai oktatásban részesül. Szabadka város erősíti a
polgári kezdeményezést és az ágazatközi megközelítést az egészség megőrzésében és fejlesztésben. Az
egészségvédelmi rendszer, az egészségügyi szolgáltatások folyamatos fejlesztésével, összhangban van a
szükségletekkel.
Szabadka az állam által akkreditált és alapított önálló egyetemmel rendelkező egyetemi város,
amely szerb, magyar és angol nyelvű általános, mesterfokú, valamint doktori tanulmányok elvégzését
teszi lehetővé.
Szabadka felismeri a gazdasági tőke értékét és abba „zöld”, ökológiailag megfelelő
technológiákon és újrahasznosításon, valamint a felújított energiaforrások kihasználásán alapuló
termelés útján eszközöl befektetéseket. A városrendezés az építészeti örökség, a természeti örökség és a
gazdaság összehangoltságából indul ki, aminek során e három elem harmóniája biztosítja a
városrendezés fenntarthatóságát. A várost, melynek fejlesztése hagyományos értékeken és fenntartható
erőforráshasználaton, fejlett oktatási és rekreatív tartalmakon alapul, ökológiai hálózatokban
összekapcsolt természeti javak veszik körül. Szabadkának a gazdaság és a polgárok szükségleteit
kielégítő fejlett közlekedési infrastruktúrája és logisztikája van, azzal, hogy lehetőséget kínál az
egészséges életformák ápolására is, különösen a kerékpározásra.
A város olyan hely, ahol az emberek szeretnek élni, családot alapítani és családot tervezni, ahol a
natalitás növekszik, az üzleti tevékenységek igyekeznek tartós helyet biztosítani maguknak, a vendégek
pedig szívesen meglátogatják.

2022-ben Szabadka korszerű város, ahol elégedett, munkahellyel rendelkező, egészséges és nyitott
emberek élnek, s amelyben az emberek életszínvonala és életvitele felfelé ível, ahol partnerség van az
állami-, magán- és civilszektor között, továbbá a szolidaritás és az emberségesség ápolása mellett
minden polgár számára egyenlő lehetőségek és szabadságok vannak biztosítva.

A Stratégia kidolgozásakor 4 stratégiai irányzatot irányoztak elő külön-külön megállapított
stratégiai célokkal, amelyeket bemutat az alábbi táblázat:
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és fejlesztése

előmozdítása

Következetesen végrehajtani a jó
közigazgatás
koncepcióját
11. kép: A fejlődés stratégiai irányzatai

7. Fejezet – A Stratégia irányításának, figyelemmel kísérésének és értékelésének
rendszere
Meg kell határozni a stratégia alkalmazásának folyamatát, hogy biztosítva legyen folytatása.
A Stratégia legfontosabb résztvevői tudatában kell, hogy legyenek saját szerepüknek és
felelősségüknek, a végrehajtó hatalomnak pedig:


meg kell határoznia minden résztvevő felelősségét – a tervek hatékony végrehajtása végett,



meg kell állapítania a mérhető célokat – az előrehaladás figyelemmel kísérése végett.

A közösség fenntartható fejlődési stratégiája alkalmazási szakaszának eredményes megvalósítása
céljából a stratégiai tervezés folyamata felöleli az irányítási és figyelemmel kísérési rendszerrel
kapcsolatos tevékenységeket is.
Minden nyereséggel gazdálkodó és állami szervezetben való igazgatás meghatározott számú
ember közös tevékenységét jelenti közös célok elérésére. Az igazgatás tervezési, szervezési,
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káderkiválasztási, irányítási, vezetési és ellenőrzési szakaszból áll, beleértve az emberi, pénzügyi,
technológiai és természeti erőforrások bevonását is. A kitűzött célok elérésével összefüggő politika és
stratégia alkalmazását meg kell vitatnia és felül kell bírálnia a folyamatba bekapcsolt összes személynek.
A megvitatás és a folyamatos felülbírálás új erőt ad az igazgatási és figyelemmel kísérési rendszernek, a
szervezeten belüli és kívüli számos különféle kapcsolat létrehozásával.
Gyakorlatilag, a stratégigai tervezés folyamata mindenekelőtt, dinamikus folyamat, a végleges
dokumentumok pedig dinamikus, illetve változó eszközöknek tekinthetők. Az ilyen aktív megközelítés
garanciájaként a teljes tervezési folyamatot a tízéves ciklusnak kell meghatároznia: elemzések –
tervezések – programozások – implementációk – megvalósítások – figyelemmel kísérések – értékelések
– újbóli elemzések stb. Ezt követően, alkalmazkodva a soron következő stratégiai terv kimunkálásához,
felül kell vizsgálni a fejlesztési irányzatokat és a folyamat résztvevőit.
A teljes folyamatot illusztrálja a következő diagram:

A közösségek fenntarthrató fejlődésének stratégiai
ciklusai

1. év

2 -3 -4. év

5. év

6-7–8-9. év

10. év

1.
Jelentés a fenntarthatóságról
2/3. Stratégiai dokumentum diagramokkal
4.
Helyi akicóterv
5.
Fenntarthatóság értékelése
2. Jelentés a fenntarthatóságról
a. Helyi akcióterv végrehajtásának figyelemmel kísérése
b. Mutatók éves naprakésszé tétele

1. Jelentés a fenntarthatóságról
a. Összes mutató naprakésszé tétele
4. Helyi akcióterv

1. Jelentés a fenntarthatóságról
a. Helyi akcióterv alkalmazásának figyelemmel kísérése
b. Mutatók éves naprakésszé tétele

1.
2/3.
4.
5.

Jelentés a fenntarthatóságról +1
Stratégiai dokumentum diagramokkal + 1
Helyi akicóterv + 1
Fenntarthatóság értékelése + 1

A közösség fenntartható fejlődési stratégiájának alkalmazási szakasza az akcióterv és a
szervezeti struktúra összekapcsolásán, valamint az érdekelt felek bekapcsolódásán alapul. Az említett
fenntarthatósági fejlődési stratégia egyesített és a helyi adminisztráció meglevő struktúráját használja. A
szervezeti struktúra legfőbb része a Koordinációs csoport, amely különböző osztályokból áll. Ajánlatos
az említett Koordinációs csoportot az adminisztáción belül kialakítani, hogy az össze tudja hangolni a
teljes igazgatási és figyelemmel kísérési rendszert.

Szabadka Város Helyi Fenntartható Fejlődési Stratégiája 2013 – 2022.
- 46 -

A Koordinációs csoport felel a stratégiai dokumentumnak és a helyi akciótervnek az alábbi
három irányban történő integrálásáért:


Az akciótervnek a költségvetés kidolgozásával és a vele kapcsolatos dokumentumokkal való
közvetlen összekapcsolásáért. Az ez irányú tevékenységekre az akciótervben pénzügyi
eszközöket kell biztosítani vagy legalább meghatározni a pénzügyi forrásokat;



Az összes városi operatív tervekkel és osztályokkal való közvetlen összekapcsolódásért, illetve
kapcsolatteremtésért. A stratégiai dokumentumnak és a helyi akciótervnek teljes körűen
integrálnia kell a mindennapi városi munkafolyamatokat. Az igazgatási rendszernek elfogadható
határidőn belül (a következő városi költségvetés elfogadásáig) pontosan meg kell határoznia az
egyes tevékenységek végrehajtásáért felelős alanyokat, továbbá pontos információval kell
szolgánia valamennyi titkárság/közigazgatási szerv titkárának a fent említett integrálási folyamat
lefolytatásában vállalt összes felhatalmazásáról és felelősségéről.



Az akciótervnek és a stratégiai dokumentumnak valamennyi olyan köz- és magánintézmény
terveivel, projektumaival és tevékenységeivel való integrálásáért, amelyek az akcióterv
végrehajtásának fő hordozói, kezdve a különböző intézményektől, közigazgatási szervektől,
közművesítési vállalatoktól stb.

A közösség fenntartható fejlődési stratégiájának megvalósítását és alkalmazását állandóan
figyelemmel kell kísérni és felül kell vizsgálni éves felmérések útján, fenntarthatósági mutatók (a
stratégiai dokumentumra és az egész közösségre vonatkoznak), valamint teljesítmény mutatók (A helyi
akcióterv alkalmazására vonatkoznak) használatával. Mindezek a mutatók alapul szolgálnak a stratégia
alkalmazását figyelemmel kísérő egész rendszernek mint az igazgatási rendszer alapvető részének. Ezek
a mutatók biztosítják az alapvető információkat és ismereteket a stratégia alkalmazásának
eredményességéről és az összehangolás dinamikájáról. A mutatók által kimutatott változásokat és az
éves felmérések eredményeit, egyszerű és olvasható jelentések útján, hozzáférhetővé kell tenni minden
polgár számára.
A fenntartható fejlődési stratégia igazgatása alatt az alábbiak értendők:


a mutatók figyelemmel kíséréséhez szükséges adatok begyűjését célzó folyamatos
tevékenységek;



az adatok éves naprakésszé tétele, a mutatók kitöltése és értékelése, egyes mutatók szerinti
irányzatok elemzésével;



az éves akciótervek megvalósításának figyelemmel kísérése, ezt a tevékenységet az erre kijelölt
testület végzi;



jelentések elkészítése a város Képviselő-testülete kinevezett bizottságának a stratégia
megvalósításának eredményeiről, évente legalább egyszer;



egyes célok, intézkedések vagy programok módosítására tett javaslatok elkészítése;



a város Képviselő-testülete évente egyszer megvitatja a megvalósításról szóló jelentést, elfogadja
a jövő évi akciótervet, valamint megvitatja a programnak a megváltozott feltételekhez való
hozzáigazítására tett esetleges javaslatokat.
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A fenti feladatok teljesítése végett A fenntartható fejlődés stratégiájának elfogadásától számított 90
napon belül a városelnök:


kinevezi a stratégia megvalósítására irányuló tevékenységek város szinti összehangolásával
megbízott városi koordinátort;



megállapítja a fejlődés helyi hordozóit, és partnerségi szerződést ír alá velük a stratégiában
feltüntetett meghatározott elsőbbségek megvalósításáról a végrehajtással összefüggő résztvevők,
eljárások és felelősségek pontos meghatározása végett. A partnerségi szerződések a stratégia
mellékletét képezik;



kinevezi a szervet, intézményt vagy szervezetet, amely a megállapított dinamikával összhangban
az adatok naprakésszé tételét, a mutatók kitöltését és felmérését végzi, továbbá a fentiekről
jelentést tesz évente legalább egyszer;



kinevezi az illetékes szakmunkatestületet, amely az előirányzott ütemben figyelemmel kíséri a
programok, akciótervek és projektumok megvalósítását, értékeli a fenntarthatóságot és szükség
esetén, javasolja az akcióterveknek az adott lehetőségekhez való hozzáigazítását és módosítását,
valamint évente legalább egyszer erről jelentést tesz. A stratégia megvalósításával kapcsolatos
partnerségi megállapodás aláírója nem nevezhető ki figyelemmel kísérésre.
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8. Fejezet: Stratégiai célok, elsőbbségek és tevékenységek - Projektumok listája
Stratégiai cél
1.1. Új, közvetlen beruházásokat
célzó, kedvező légkör
megteremtése, a meglevő
beruházások megtartásával, a
helyi gazdasági tényezőknek, az
oktatási és tudományos-kutató
intézményekkel való
együttműködése és
integrálódása a város
újraiparosítása végett

Meghatározott cél
1.1.1. Gazdálkodási,
üzleti és ipari övezetek
elsődleges
infrastrukturális
felszerelése és a
logisztikai infrastruktúra
fejlesztése

Intézkedések, tevékenységek
1.1.1.1. Utak, világítás
1.1.1.2. Vízellátás és szennyvízhálózat kiszélesítése és minőségének javítása
1.1.1.3. IT infrastruktúra fejlesztése
1.1.1.4. Villamoshálózati infrastruktúra kiépítése
1.1.1.5. Multimodális szállítási terminálok kiépítése (Kivitelezhetőségi tanulmány, Kísérő létesítmények terve)
1.1.1.6. Y elágazás - kerülőút logisztikája
1.1.1.7. Szeged-Szabadka-Csikéria-Baja vasúti infrastruktúra kiépítése
1.1.1.8. Helikopter fel- és leszállóhely építése a Mali Bajmok Gazdasági Övezetben
1.1.1.9. Radonovac Övezet Általános Szabályozási Tervének kidolgozása és szakaszonkénti infrastrukturális
berendezések felszerelésével kapcsolatos egyéb dokumentáció kidolgozása
1.1.1.10. Logisztikai és termelési rendeltetésű létesítmények kiépítése potenciális beruházóknak való bérbeadás és
a BIZNIS INKUBÁTOR esetleges áttelepítése végett
1.1.1.11. Bikovói repülőtér felújítása és újraregisztrálási dokumentációja
1.1.2.1. Város egységes vizuális identitásának kialakítása promóciós anyagokkal
1.1.2. Új beruházók
vonzását és a meglevőek 1.1.2.2.„Minden egy helyen” elven alapuló szükséges dokumentáció kiadásával foglalkozó egyesített központ
megtartását célzó
intézményesítése
intézkedések
1.1.2.3. Földrajzi Információs Rendszer - GIS folyamatos fejlesztése
1.1.3. Gazdasági
1.1.3.1. „Tudományos-technológiai generátor” elnevezésű projektum
együttműködés erősítése 1.1.3.2. Biznis inkubátor helyzetének javítása és fejlesztése
és a gazdaságnak az
1.1.3.3. Vámszabad Övezet marketing- és promóciós elemeket tartalmazó középtávú fejlesztési terve
oktatási és tudományos- 1.1.3.4. Klaszterek és más társulási formák támogatása és népszerűsítése
kutató intézményekkel
1.1.3.5. Katonai ingatlan megszerzése - Első Laktanya
való szorosabb
1.1.3.6. Vámszabad Övezet feltőkésítése
együttműködése
1.1.3.7. Óvoda építése a felépített és tervezett gyárakban dolgozók szükségleteire a Mali Bajmok Gazdasági
Övezetben
1.1.4. Lokáció
1.1.4.1. „Mali Bajmok” beruházási terület kibővítése
kibővítésével összefügő
előfeltételek biztosítása a
Mali Bajmok
gazdálkodási és üzleti
övezetben
1.2. Vállalkozások, kis és
1.2.1. Megfelelő szellemi 1.2.1.1. Képzési rendszer kialakításának támogatása ismert munkáltató szükségleteivel összhangban
közepes vállalatok
és humán erőforrások
1.2.1.2. Helyi Foglalkoztatási Akcióterv megvalósítása
fejlesztésének intézményesített kialakítása és erősítése, 1.2.1.3. Nemi egyenlőség fejlesztésének támogatása a foglalkoztatási programmal összhangban és a nők
támogatása a vállalkozások és feltételek teremtése a
önfoglalkoztatása vidéki gazdaságban
az önfoglalkoztatás
versenyképes
1.2.1.4. Támogatás fejlesztési alapokra és más pénzügyi forrásokra meghirdetett pályázatok esetében
ösztönzésével, mindenekelőtt a termeléshez és a
1.2.1.5. Foglalkoztatást, önfoglalkoztatást és ágazati hálózatépítést ösztönző programok és projektumok
tudáson és képességeken
gazdaság innovatív
támogatása
alapuló tevékenységekben
potenciáljának fokozása,
1.2.1.6. Szabadka város területén dolgozók összetételének vizsgálata
foglalkoztatás, oktatás
támogatásával
1.2.1.7. Megfelelő szellemi és humán erőforrások kialakítása és erősítése, feltételek teremtése a versenyképes
termeléshez és a gazdaság innovatív potenciáljának fokozása támogatással
1.2.2. Gazdaság és a
tudományos-oktatási
intézmények közti
együttműködés fokozása
a versenyképesség,
újítások és a kivitel
növelése, valamint az új
szabványok bevezetése
céljából

1.2.2.1. Város gazdaságának technológiai fejlesztésébe való befektetések szintjének növelése
1.2.2.2. Kivitel össztönzését célzó előfeltételek előmozdítása és fejlesztése
1.2.2.3. Támogatás oktatási programok kimunkálását és hiányszakmákban foglalkoztatottak képzését célzó oktatási
központoknak
1.2.2.4. Műhelyfoglalkozások szervezése gyakorlati tudásszerzés végett
1.2.2.5. Tematikus képzések és tanácsadások pályázati dokumentáció kidolgozásához és kitöltéséhez
1.2.2.6. Tanácsadói szolgálat szervezése a gazdaság részére
1.2.2.7. Támogatás minőségellenőrzési rendszerek és szabványok (ISO szabványok, TQM, EMAS, HALAL, HCCP
és egyéb) bevezetésére és működtetésére
1.2.2.8. Támogatás a termelési folyamatban keletkezett ipari és települési hulladék feldolgozásával kapcsolatos
rendszerek kialakítására
1.2.2.9. Alacsonyabb vízfogyasztást ígénylő technológiák, illetve technológiai víz újrafelhasználását célzó rendszerek
alkalmazása a fogyasztás csökkentése céljából
1.2.2.10. Ipari Találmányok Nemzetközi Kiállításának megszervezése

1.2.2.11. „JÖVŐ HÁZA” megnyitása tudományos-technológiai vívmányok és találmányok történelmi bemutatásával
1.2.2.12. Támogatás a fenntartható fejlesztési központ fejlesztésére
1.3. Piacközpontú fenntartható 1.3.1. Mezőgazdasági
1.3.1.1. Gyümölcs- és zöldségtermelés ösztönzése
mezőgazdasági termelés fejlett termelés előmozdítása,
1.3.1.2. Kivitelre termelt élelmiszeri termékek minőségének ellenőrzésével összefüggő berendezés
feldolgozói és értékesítési
innovatív megközelítések beszerzése
bevezetésével és új
kapacitásokkal, az ökológiai
1.3.1.3. Tanácsadói tevékenységek támogatása
technológiák
termelés növelésével
1.3.1.4. Vidéki gazdaságfejlesztési és mezőgazdaságfejlesztési stratégia kimunkálása
alkalmazásával
1.3.1.5. Logisztikai központ kialakításához és a feldolgozói kapacitások fejlesztéséhez szükséges előfeltételek
megteremtése az ökológiai mezőgazdaság szükségleteire
1.3.1.6. Ökológiai termelés bemutatása a BIOFEST nemzetközi rendezvényen (ökológiai termékek kiállítása,
nemzetközi konferencia, „Zöld Hét”, ökológiai termékek börzéje stb.) gazdasági fejlesztés, környezetvédelem és
egészségvédelem szempontjából
1.3.1.7. Mezőgazdaságfejlesztési tanulmányok kimunkálása a mezőgazdasági termelés strukturális
megváltoztatásával: ökológiai mezőgazdaság bevezetése Makro projektumokon keresztül - a projektum részletesen
kidolgozott, ökológiailag kiegyensúlyozott, gazdaságilag fenntartható és társadalmilag felelősségteljes fejlesztési
k1.3.1.8. Őshonos
ió
borfajták előállítását célzó szőlészeti fejlesztési stratégia kidolgozása (kadarka, kövidinka)

1.4. Minőségi kínálaton,
természeti és kultúrtörténeti
örökségen alapuló
szolgáltatóipar és
idegenforgalom fenntartható
fejlesztésének promóciója

1.3.2. Élelmiszerfeldolgozás terén a
szervezettségi szintjének,
intézményesített
támogatásnak,
beruházási
tevékenységeknek és
kapacitásoknak
1.4.1. Idegenforgalmi
infrastruktúra kiépítése

1.3.2.1. Mezőgazdasági termékek értékesítésének ösztönzése (Nagykereskedelmi Piac)
1.3.2.2. Támogatás hazai és külföldi vásárokon való részvételre
1.3.2.3. Mezőgazdasági termékek disztributív központjainak fejlesztése (logisztikai központok és piacok)
1.3.2.4. Társulások kapacitásának kibővítése
1.3.2.5. Öntözőrendszerek tanulmányának elkészítése

1.4.1.1. Palics település csatornahálózatának összekapcsolása a városi szennyvíztisztítóval
1.4.1.2. Palics gyógyfürdő közművesítésének kiépítése
1.4.1.3. Palics gyógyfürdő medencekomplexum kiépítése
1.4.1.4. Nagypark felújítása
1.4.1.5. Palicsi Vigadó felújításának befejezése
1.4.1.6. Női Strand felújítása
1.4.1.7. Bagolyvár villa felújítása
1.4.1.8. Öko-központ befejezése

1.4.1.9. Szálláshelyek kiépítése
1.4.1.10. Látványosságok
Strategija lokalnog održivog razvoja Grada Subotice 2013 – 2022.
1.4.1.11. Szabadidő létesítmények
1.4.1.12. Kereskedelmi tartalmak
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Stratégiai cél

Meghatározott cél

Intézkedések, tevékenységek
1.4.1.13. Ludasi látogató központ felszerelése
1.4.1.14. Állatkert előmozdítása és fejlesztése
1.4.1.15. Szabadka város területén lévő geotermális vizek felhasználhatósági tanulmányának kidolgozása
1.4.1.16. Jelentős létesítmények megjelölése
1.4.1.17. Palicsi-tó partmenti övezetének kisajátítása védősáv létesítése végett
1.4.2. Szolgáltatóipar és 1.4.2.1. Kisebb idegenforgalmi létesítmények és magánszállások által nyújtott szolgáltatások és szálláshelyek
promóciós tevékenységek minőségének javítására és ellenőrzésére szolgáló program kimunkálása
fejlesztése
1.4.2.2. Oktatási tevékenységek szolgáltatóipar és idegenforgalom fejlesztése céljából
idegenforgalom
1.4.2.3. Rendezvények, események szervezése,„idegenforgalmi útvonalak” létrehozására tett európai
fejlesztése céljából,
kezdeményezésbe való bekapcsolódás
idegenforgalmi
1.4.2.4. Palics mint idegenforgalmi úticél népszerűsítését célzó marketingterv megvalósítása
vállalkozások
1.4.2.5. Szélesebb körű marketing hozzáállás és internetkapcsolat biztosítása a HOT SPOT kísérleti projektum által
ösztönzésével, egységes
idegenforgalmi kínálat
1.4.2.6. Idegenforgalmi szükségletekre szolgáló internetprezentációk és nyomtatott anyagok bővítése
összehangolásával,
1.4.2.7. Gasztronómiai Akadémia szabadkai konyhaművészeti hagyományok bemutatása és megőrzése
márkásításával és
1.4.2.8. Vidéki idegenforgalmi fejlesztési projektum
fejlesztésével
1.4.2.9. Szabadka területén lévő szolgáltatóipar Tájékoztatójának kidolgozása
1.4.2.10. Szolgáltatóiparban résztvevők társulásának ösztönzése
1.4.2.11. Szolgáltatóipari napok promóciója elnevezésű rendezvény megszervezése
1.4.2.12. Szolgáltatóipari piackutatása
1.4.2.13. Szabadkai Emléktárgyak márkanevének fejlesztése és népszerűsítése
1.4.2.14. Város rendezvényeinek és fesztiváljainak osztályozása
1.4.2.15. Tematikus idegenforgalmi és kulturális tartalmakkal és programokkal rendelkező városok hálózatába való
bekapcsolódás
1.5. Vidékfejlesztés
1.5.1. Falusi élethez
1.5.1.1. Vidéken kulturális és sporttartalmak előmozdítása sportpályák és művelődési otthonok kiépítésével
előmozdítása jobb minőségű
szükséges feltételek
1.5.1.2. Dűlőutak állapotának javítása
élet bitosításával, infrastruktúra megteremtése
1.5.1.3. Vidéki turizmus kínálatának előmozdítása szálláshelyek és minősített gazdaságok számának növelésével
fejlesztése és kedvezőbb
1.5.1.4. Hagyományos mesterségek népszerűsítésének előmozdítása
gazdasági feltételek létrehozása
1.5.1.5. Támogatás a vállalkozások fejlesztésére falusi környezetekben foglalkoztatási és önfoglalkoztatási
útján a fiatalok falun maradása
programokkal összhangban
végett
1.5.1.6. Vidéki gazdaság diverzifikációs tanulmányának kidolgozása
1.5.1.7. Támogatás a felújítható energiaforrások kihasználására szolgáló kísérleti berendezések népszerűsítésére és
1.5.1.8. Támogatás vidékeken működő helyi akciócsoportoknak
1.5.1.9. Szabadka város területéhez tartozó falvak azonosító adatlapjainak kidolgozása
2.1. Polgárok oktatási
2.1.1. Város oktatási és 2.1.1.1. Város felsőfokú oktatási stratégiájának kimunkálása
színvonalának javítása a
egyetemi központként
2.1.1.2. Többnyelvű önálló állami szabadkai egyetem alapítása és munkájának megkezdése
marginalizált csoportok nagyobb való repozicionálása
2.1.1.3. Feltételek teremtése főiskoláknak szakfőiskolákká való átminősítésére
fokú integrációjával, nagyobb
formális és nem formális 2.1.1.4. Oktatási központ létrehozása Szabadkán
számú gyermeknek iskoláskor oktatási rendszeren
2.1.1.5. Egyetemi kollégium és diákmenza kapacitásának kibővítése
előtti és alapfokú oktatási
keresztül
2.1.1.6. Nem formális oktatási stratégia kidolgozása
intézményekkel és szakmai és
2.1.1.7. Szakképesítési és továbbképzési központ alapítása
felsőfokú oktatási kínálattal, de
2.1.2. Iskoláskor előtti,
2.1.2.1. Kétnyelvű oktatás bevezetése 3 általános iskolában
alternatív és kiegészítő
általános és középiskolai 2.1.2.2. Kétnyelvű foglalkozások bevezetése 8 óvodai csoportba
oktatással és
oktatási és nevelési
2.1.2.3. Város területén működő iskolák meglevő hálózatának ésszerűsítése
képességfejlesztéssel való
rendszer fejlesztése,
felölelésével a piac
2.1.2.4. Gyakorlati oktatást szolgáló iskolai kabinettek és műhelyek felszerelése
munkafeltételek
szükségleteivel összhangban
2.1.2.5. Együttműködési megállapodás megkötése munkáltatók és középiskolák között a diákok szakmai
javításával, marginalizált gyakorlatáról
csoportok nagyobb fokú
2.1.2.6. Átképzési és továbbképzési oktatási programok fejlesztése
integrációjával,
2.1.2.7. Vállalkozások népszerűsítése a fiatalok körében
intézmények munkájának
2.1.2.8. 11 órás munkaidő bevezetése az óvodákba
hatékonyabbá és
minőségesebbé tételével 2.1.2.9. Új óvodai épületek felépítése
2.1.2.10. 10 óvoda gázközművesítése
összefüggő feltételek
2.1.2.11. Óvodai játszóterek javítása és felújítása
megteremtésével,
2.1.2.12. Parkolóhelyek kiépítése az óvodaépületek előtt
továbbá egészséges
2.1.2.13. Korszerű didaktikai eszközök és játékok beszerzése az óvodák részére
életforma és
2.1.2.14. Tornaterem építése a "Đuro Salaj" Általános Iskolában
erőszakmentesség
népszerűsítésével
2.1.2.15. "Bosa Milićević" középiskola szükségleteire szolgáló létesítmény kiépítése
2.1.2.16. Erőszakmentes iskola
2.1.2.17. Biztonságos közlekedés
2.1.2.18. Egészségvédelem és -fejlesztés
2.1.2.19. Környezetvédelem
2.1.2.20. Iskolaépületek felújítása
2.1.2.21. Szakiskolásoknak szakmai gyakorlat végzésére szolgáló központ létrehozása
2.1.2.22. Hátrányos helyzetű romák oktatása
2.2. Lakosság
2.2.1. Gyógyszerészi
2.2.1.1. Egyedülálló információs rendszer létrehozása a Gyógyszertár, Egészségház, Egészségbiztosítási alap
egészségvédelmének javítása gondozáshoz és
szabadkai fiókintézete, Közegészségügyi Intézet és Általános Kórház között
egészséges életforma, étkezés elsődleges
2.2.1.2. WebShop – gyógyszerek interneten való beszerzése
és betegségmegelőzés
egészségvédelemhez
2.2.1.3. Gyógyszerek disztribúciójának és hozzáférésének javítása a város egész területén
népszerűsítésével, egészségre való hozzáférés növelése
2.2.1.4. Mentőszolgálat épületeinek adaptációja és bővítése (technikai megközelítés)
nézve kockázatos szokások
2.2.1.5. Gyógyszeripari hulladékok szervezett gyűjtése és megsemmisítése
elleni harccal, betegségek korai
2.2.1.6. Állami és civil szektor közötti együttműködés fejlesztése a fiatalok betegségmegelőzését célzó közös
felfedezésével, valamint az
tevékenység céljából
idejekoráni megfelelő kezelések
2.2.1.7. 2-es tipusú cukorbetegség, magas vérnyomás, kolorektális rák, méhnyakrák és emlőrák korai felderítése a
biztosításával
magasfokúan veszélyeztettek körében
2.2.2. Egészséges
2.2.2.1. Helyes táplálkozás népszerűsítése gyermekek és fiatalok körében a tanügyi munkások és óvonők szakmai
életmód népszerűsítése, képzésével
támogatása és ápolása
2.2.2.2. Fizikai aktivitás fontosságának népszerűsítése (séta, kerékpározás)
2.2.2.3. Fiatalok tudatosságának növelése függőbetegségekkel kapcsolatban
2.2.2.4. Gyermekvédelem interneten
2.2.3. Elsődleges
2.2.3.1. Meglevő elsődleges egészségvédelmi létesítmények adaptálás, szanálása és újraépítése
egészségvédelmi redszer 2.2.3.2. Város területén működő Egészségházhoz tartozó rendelők hálózatának ésszerűsítése
fejlesztése
2.2.3.3. Egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzése és edukációja
Ú

2.3. Érzékeny társadalmi
csoportok szociális védelmének
fokozása, innovatív szervezeti
formák és szociális védelmi
helyi szolgáltatások
bevezetésével, az ágazatok
közti együttműködés és
partnerség elvén, továbbá több
szolgáltató működtetésével és
szociális inklúzión keresztüli
aktív védelemmel

2.2.3.4. Akut miokardiális betegségben szenvedők szállítására szolgáló járművek vásárlása
2.3.1. Különösen
2.3.1.1. Félúton ház (Half Way House) elnevezésű szolgáltatások bevezetése
érzékeny társadalmi
2.3.1.2. Lakóépületek kiépítése mozgássérültek részéről történő megközelíthetőséggel
csoportok helyzetének
2.3.1.3. Biztonságos ház létrehozása az erőszak áldozatai számára
javítása, a meglevő
2.3.1.4. Személyi segítségnyújtási központ létrehozása
szociális védelmi
2.3.1.5. Menhely létrehozása felnőtteknek és időseknek
szervezeti formák és
2.3.1.6. Paliatív gondozás megszervezése a Gerontológiai Központ keretében
intézményen kívüli
2.3.1.7. „Roma koordinátor” intézményének létrehozása a helyi önkormányzatban
szolgáltatások
bővítésével, valamint új
innovatív szervezeti
formák és szolgáltatások
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bevezetésével, hangsúlyt

2.4. Lakosság nagyobb fokú

2.4.1. Befektetések a

2.4.1.1. Nyitott és fedett medencekomplexum
kiépítése
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részvétele
a kulturális - és
művelődési és társadalmi
sportéletben, az ágazatok
célú infrastruktúrába
közötti együttműködés és a
fenntartható mechanizmusok
fejlesztése révén, amelyek a
szolgáltatásokat hozzáférhetővé
teszik mindenki számára,
valamint a multikultúralizmus és
interkulturalizmus védelme és
ápolása

2.4.2. Kulturális és
szórakoztató városkép
fejlesztése

Intézkedések, tevékenységek
2.4.1.2. Játszóterek és sportpályák felújítása és kiépítése
2.4.1.3. Fedett jégpálya kiépítése
2.4.1.4. Sportcsarnok és a Kis Stadion felújítása
2.4.1.5. Népszínház felújítása
2.4.1.6. Zsinagóga felújítása
2.4.1.7. Szakrális építmények és a belvárosi épületek utcai és udvari homlokzatának restaurálása
2.4.1.8. Történelmi és kulturális értékű létesítménykomplexum restaurálása és felújítása
2.4.1.9. Ingatlan kulturális javak műszaki védelmét célzó intézkedések megtételével foglalkozó alap létrehozása
2.4.1.10. Amfiteátrum és Eurocinema mozi felújítása
2.4.1.11. Nyári színpad adaptálása
2.4.1.12. Gyermekszínház felújításának befejezése
2.4.2.1. Interkulturalizmus stratégiájának kidolgozása
2.4.2.2. Kulturális programok népszerűsítése idegenforgalom fejlesztése céljából
2.4.2.3. Kulturális események éves tervének és programjának kidolgozása a kulturális események megfelelőbb
összekapcsolása céljából (kategorizálás, szponzorálás stb.)
2.4.2.4. Sportesemények éves tervének és programjának kidolgozása a sportesemények megfelelőbb
összekapcsolása végett
2.4.2.5. Multikulturális, multietnikus és multinacionális környezet pozitív gyakorlatának kiemelése
2.4.2.6. Skanzen (szabadtéri múzeum) létesítése
2.4.2.7. Kulturális örökség ismertetése, különös tekintettel a szecesszióra - városi séták
2.4.2.8. Nemzeti jelentőségű rendezvények támogatása a város területén
2.4.2.9. Városi Múzeum padláshelységének raktárrá és konzerválási műhellyé való átalakítása

2.4.3. Város területén élő
gyermekek és fiatalok
szabadidő minőségének
javítása

2.4.3.1. Ifjúsági kultúrközpont lérehozása
2.4.3.2. Fiatalok sport és szabadidő tevékenységéhez szükséges sportpályák, valamint játszóterek felújítása és
kiépítése a helyi közösségekben
2.4.3.3. Sportpályák és létesítmények megközelítését gátló műszaki akadályok eltávolítása a város területén a
mozgássérültek és gyermekek részérőli megközelíthetőség miatt
2.4.3.4. Vidéki fiatalok látogatásának megszervezése a város kulturális eseményeiben való részvétel végett

2.5. Lakosság egyenjogúságának
fokozása az érzékeny társadalmi
csoportoknak a közösségi életbe
való bekapcsolását célzó
mechanizmusok létrehozásával, a
nemzeti identitás megőrzése, az
interkulturalizmus és a
demokratikus értékek
népszerűsítése, valamint a
pronatális politika meghatározása

2.5.1. Nemi egyenlőségi és
nemi szempontú
költségvetési politika
bevezetése

2.5.1.1. Nemi egyenjogúsági tanács létrehozása
2.5.1.2. Nemi egyenjogúsági akcióterv kimunkálása
2.5.1.3. Helyi önkormányzat minden hatályos jogszabályának összehangolása a nemi egyenjogúság elveivel, és a
nőknek, valamint a megkülönböztetett csoportoknak a képviselő testületekben való nagyobb fokú részvételével
összefüggő feltételek megteremtése minden szinten és a döntéshozatal folyamatában
2.5.1.4. Lakosság szenzibilizációja a nemek közötti egyenjogúsággal szemben a nemi egyenjogúság integrálását
célzó oktatási rendszer kapacitásainak fokozásával az oktatásban

2.5.2. Foglalkoztatás, női
vállalkozások és
önfoglalkoztatás
ösztönzése, a nők és a
2.5.3. Polgárok
szenzibilizációja a nemek
közötti egyenjogúsággal
szemben, a nemek
egyenjogúságának
integrálását célzó oktatási
rendszer kapacitásainak
növelésével az
oktatásban

2.5.2.1. Nők és megkülönböztett csoportok vállalkozásának és más önfoglalkoztatási formáinak ösztözését célzó
hitelprogramok
2.5.2.2. Intézkedések ösztöndíjak odaítélésére nőknek

2.5.4. Aktív ifjúsági
politika össztönzése

2.5.4.1. Ifjúsági tanács alakítása
2.5.4.2. Ifjúsági iroda létrehozása az önkormányzat keretében
2.5.4.3. Helyi ifjúsági akcióterv kidolgozása és végrehajtása

2.5.3.1. Nemek közti egyenjogúsággal összefüggő programtartalmak kidolgozása, amelyeket az osztálytermi
oktatásban használnak

2.5.5. Nemzeti
2.5.5.1. Nemzeti tanácsokra nézve fontos rendezvények folyamatos finanszírozásának biztosítása a város
közösségek identitásának költségvetésének meghatározott tételeiből
megőrzése
2.5.5.2. Nemzeti tanácsokra nézve fontos rendezvények állandó népszerűsítésének biztosítása a médiákban
2.5.6. Natalitás
ösztönzése
3.1. Fenntartható fejlődés
biztosítása, területi és
városrendezéssel, munkával
szerzett értékek optimálás
kihasználásával és természeti
erőforrásokkal, védett
területekkel és hulladékkal való
gazdálkodással, a
környezetbarát technológiák
bevezetésének ösztönzésével, a
legjobb elérhető technológiai és
műszaki megoldások
alkalmazásával a termelési
folyamatokban, amelyek
magasfokú egészségvédelem
és környezetvédelem
megvalósítását biztosítják

2.5.6.1. Natalitás ösztönzését célzó akcióterv kidolgozása

3.1.1. Igazgatás,
végrehajtás és eljárás
biztosítása az elfogadott
területi és városrendezési
tervek alapján

2.5.6.2. Nagycsaládos támogatási rendszer bevezetése
3.1.1.1. Adatbázis létrehozása a területről, mint forrásról és tájelemekről
3.1.1.2. Fenntartható területi és városrendezési tervek kialakítását célzó módszerek alkalmazásával kapcsolatos
mechanizmusok kifejlesztése
3.1.1.3. Elfogadott tervek megvalósításának ellenőrzésére szolgáló metodológiák alkalmazási mechanizmusainak
létrehozása

3.1.1.4. Helyszínek nyilvántartásba vétele, a környezet veszélyeztettségének felmérése és osztályozása a szanálási
elsőbbségek meghatározása végett
3.1.2.1. Szabadka város területén (peremvárosi településeken) élő lakosság és más fogyasztók szükségleteire
3.1.2. Víztartalékok
szolgáló csatornázási és vízellátási koncepcióról szóló tanulmány felülvizsgálása
integrált és ésszerű
használatának biztosítása - Felszíni vizek város területére történő elvezetését szolgáló rendszer kiépítésének megvitatása, a meglevő
vízforrások megőrzése és a jövőbeli vízhiány elkerülése céljából
3.1.2.2. Vízellátási rendszer létrehozás: I.Vízkivételi művön kutak fúrása és felszerelése, a II. Vízkivételi művön
összekötő vezetékek és komplexum kiépítése, továbbá meghatározott csoportok szerinti településeken
3.1.2.3. Kollektorhálózat kiépítése és felszerelése ( II. és VII.)
3.1.2.4. Szennyvíztisztitó építése Bajmokon, szivattyú teleppel és fővezetékkel
3.1.2.5. Nyomócsatorna építése Szabadka és Palics között, szivattyúteleppel és visszatartó vízgyűjtővel a
szennyvíztisztitómű keretében
3.1.2.6. Átfogó megoldás kidolgozása a csapadékvízekre a VII., VIII. vízgyűjtőn és Szabadka és Palics között,
valamint a csapadék- és használt vizekre az O vízgyűjtőtől az építkezésre előirányzott terület nyugati határáig
3.1.2.7. Csővezetékek elhelyezése a III. kollektor nyitott részén a Bajnát utcától a szennyvíztisztító-műig, főprojektum
kidolgozása, a O.,I.,II.,III.,IV.,V. és VI. vízgyűjtők általános megoldásának felülvizsgálása
3.1.2.8. I. és II. Vízkivételi művön történő kiválasztott kísérleti projektum megvalósítása és kidolgozása
3.1.2.9. Ivóvíz minősége rendszeres ellenőrzésének bevezetése és a víz minőségének a szabványokkal való
összehangolása
3.1.2.10. Ipari-technológiai folyamatokban és a nagyobb vízfogyasztók esetében az ésszerű vízfogyasztást és a
többszöri vízhasználatot célzó mechanizmusok felállítása
3.1.2.11. Ésszerű vízhasználatot célzó mechanizmusok felállítása a háztartásokban (családi és társas házakban)
3.1.2.12. Város területén lévő összes fogyasztó által termelt szennyvíz ellenőrzött begyűjtésének és tisztításának
végrehajtása
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3.1.2.13. Város területének közcsatornahálózattal való nagyobb fokú lefedése
3.1.2.14. Fürdővíz minőségének
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3.1.3. Levegő
minőségének és a
települési zaj megfelelő
szintjének biztosítása

Intézkedések, tevékenységek
3.1.2.15. Víztisztitó berendezésekből származó iszap megfelelő kezelésének, újbóli használatának és tárolásának
biztosítása
3.1.2.16. Vízfolyások és vízgazdálkodási létesítmények rendezése és karbantartása (nyitott csatornák, amelyek a
víznek a város területéről történő elvezetését szolgáló rendszer részei)
3.1.2.17. Talajvizek és felszíni vizek, valamint a nagyobb vízfelhasználók telekkönyvének kimunkálása
3.1.3.1. Környezeti levegő minőségének figyelemmel kísérésére szolgáló program fejlesztése, automata állomások
bevezetésével, mozgó forrásokból származó levegő és ipari levegő figyelemmel kísérésével, allergén növények
írtásával
3.1.3.2. Káros gázok csökkentett kibocsátásának ösztönzése, tisztább üzemanyagok bevezetésével a
tömegközlekedésben, és tömegközlekedés minőségének javítása, személygépkocsik használatának csökkentése
végett
3.1.3.3. Környezeti zaj figyelemmel kísérésének javítása a mérések számának és gyakoriságának növelésével és az
adatok grafikai térképes ábrázolásával
3.1.3.4. Közlekedési zaj csökkentésének ösztönzése a teherforgalom és az átutazó forgalom kihelyezésével a
városból, a tömegközlekedés minőségének javításával, a lakosságnak a hangjelzések csökkentésével összefüggő
tudatosságának kialakításával és más zajforrások ellenőrzésével

3.1.4. Talajvédelem

3.1.4.1. Adatbázis létrehozása - talajminőség ellenőrzése az urbánus övezetekben a szennyező anyagok
jelenlétének megállapítása céljából (leromlott talaj, veszélyeztett területek, szennyezett helyek, iparilag szennyezett
területek)
3.1.4.2. Eolikus üledék mennyiségének figyelemmel kísérése, mezőgazdasági védőövezetek létrehozása, szélvédő
övezetek létrehozás és újraépítése
3.1.4.3. Öko-termelés fejlesztésének támogatása - kísérleti projektum az alábbiak útján:
- öko-mezőgazdasági gazdálkodás bevezetésével
- öko-diverzitás megőrzésével – őshonos háziállatok tenyésztése
- öko-nyersanyagok feldolgozásának fejlesztési programjának a családi gazdaságokban
- tanyák
revitalizálásával

3.1.5. Védett természeti
javak állapotának javítása
és aktív védelmi
intézkedések
foganatosítása a
Szabadka közelében levő
védett területeken

3.1.4.4. Közhasználatú zöld területek és parkok rendezése, felújítása és bővítése, valamint erdősítés
3.1.5.1. Ludasi-tó szanálása és szennyezettségének megszűntetése - tanulmány és műszaki tervdokumentáció
kidolgozása
3.1.5.2. Észak-bácska regionális vízellátó rendszere kiépítésének befejezése
3.1.5.3. Szabadkai régió tájegységével kapcsolatos tanulmány kidolgozása
3.1.5.4. Víztartalékok állapotának megállapítása
3.1.5.5. Víztartalékok állapotának javításával összefüggő tanulmány
3.1.5.6. Tanulmány a mezőgazdasági hulladéknak tüzelési célra való felhasználatáról Szabadka város területén
3.1.5.7. Kísérleti projektum a Tanulmányból
3.1.5.8. Biológiai folyosó létrehozása a Palicsi-tó és a Ludasi-tó között (védősáv a Palicsi és a Ludasi csatorna körül)
3.1.5.9. Palicsi-tó vizének minőségével és állapotával összefüggő programtevékenységek felülvizsgálása (Palics
település szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése és csatlakoztatása, védősáv létesítése a tó körül, a tóból kiemelt
iszap szanálása és szennyezettségének megszüntetése, a városi szennyvíztisztitó műküdésének fejlesztése,
földművesek képzése, biológiai szennyvíztisztitók létrehozása a tanyákon)
3.1.5.10. Palicsi Nagy Park védelme és szanálása

3.1.5.11. Sztyeppei és homokpusztai élőhelyek megvédése, a kifejezetten védett fajok populációjának növelése
Szabadka környékén levő védett területeken
3.1.5.12. Természeti ritkaságok élőhelyeinek revitalizálása a Szabadkai HomokvidékTájvédelmi Körzetben
3.1.5.13. Inváziós fajok (parlagfű, selyemkóró) terjedésének megakadályozása a helyi lakosságnak és a polgárok
egyesüléseinek szervezett együttműködésével
3.1.5.14. Homok kitermelésére vonatkozó intézkedések redszerének felállítása a Szabadkai Homokvidék Tájvédelmi
Körzetben és a homokbánya revitalizálása
3.1.5.15. Vízgazdálkodási rendszer fejlesztése a Palics - Ludas vízgyüjtő területén
3.1.5.16. Mezőgazdasági földterületek fenntartható hasznosítása Szabadka védett területein
3.1.5.17. Élőhelyek létrehozása a hagyományos marhafajták tenyésztésére legelőkön és réteken Szabadka védett
3.1.5.18. Kísérleti projektum őshonos erdei növényfajok védelmére
3.1.5.19. Kísérleti projektum öko-gazdálkodásra Szabadka meghatározott természetvédelmi területein
3.1.6. Természeti értékek
figyelemmel kísérése és
népszerűsítése és a helyi
lakosságnak a ökodiverzitás és a természeti
források védelmével
kapcsolatos edukációja
3.1.7. Természetes
élőhelyek revitalizálása

3.1.6.1. Nyári munkatáborok védett területeken
3.1.6.2. Kutatótáborok védett területeken
3.1.6.3. Ludasi-tó különleges természeti rezervátumában levő vizes élőhelyek figyelemmel kísérése
3.1.6.4. Ludasi látogatóközpont berendezésének befejezése, a kiállítás felállítása és az iskolás gyerekek
természetvédelmi oktató programjának fejlesztése
3.1.6.5. Túraösvényeknek és a Látogatók Információs Központjának rendezése a Szabadkai Homovidékek
Tájvédelmi Körzetben
3.1.7.1. Telkek felvásárlása és revitalizálása a Ludasi-tó KTR-ben
3.1.7.2. Hidrológiai egységek védelme
3.1.7.3. Ökológiai és zöld folyosók létesítése és fenntartása a Kőrös-ér mentén

3.1.8.Együttműködés a
3.1.8.1. Szabadkai régió ökológiai hálózatának kialakítása
védett területek nemzeti
és regionális hálózatának
keretében, ökofolyosók
3.1.8.2. Kőrös-ér - Rečica Kireš közös határontúli védett terület létrehozása
és hálózatok
létrehozásával
3.1.9.
Hulladékgazdálkodási
rendszer üzembe
helyezése

3.1.9.1. Tanulmány helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó hulladékgazdálkodással összefüggő műszakitechnológiai megoldások kiválasztására
3.1.9.2. Háztartási veszélyes hulladékok kezelésének szabályozása
3.1.9.3. Települési hulladék kezelésére kiválasztott megoldás fejlesztése
3.1.9.4. Ismeretlen tulajdonosok roncsjárműveinek kezelésére szolgáló felszerelés biztosítása
3.1.9.5. Biológiailag lebontható hulladék kezelési módja kiválasztásának elemzése Szabadka város területén

3.1.9.6. Biológiailag lebontható hulladék kezelésére kiválasztott technológia (kiválasztott megoldás) ösztönzése
3.1.9.7. Regionális hulladéktároló rendszer kiépítése
3.1.9.8. Kereskedelmi - és ipari hulladékgazdálkodás rendszerezése
3.1.9.9. A hulladéknak a települési hulladék szervezett begyűjtési rendszere keretében földbe süllyesztett
kontérekebe (földbe süllyesztett konténerek hálózata) való elhelyezési módjának összehangolása és ellenőrzése
3.1.9.10. Sándori hulladéktelep szanálási programjának megvalósítása
3.1.9.11. Illegális szemétlerakó-helyek felszámolása a város területén
3.1.10.1.Adatbázis létrehozása a meglevő középületekről (energetikai útleveleikkel) energetikai rendszerekkel és
3.1.10. Polgárok
redszerek kapacitásaival összefüggő adatokkal
hulladékkezeléssel
kapcsolatos környezeti
3.1.10.2.
Tanulmány/projektum
a meglevő
energetikai hatékonyságának javítására
Strategija
lokalnog
održivog razvoja kidolgozása
Grada Subotice
2013 – középületek
2022.
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tudatosságának
fejlesztése és
környezetbarát
technológiák
bevezetésének
össztönzése

Intézkedések, tevékenységek
3.1.10.3. Geotermális energia hasznosítására vonatkozóan előirányzott és megvalósított rendszerek (szondák, kutat
stb.) jellegzetességei nyilvántartásba vétele
3.1.10.4. Tanulmány a szélenergia hasznosítására alkalmas potenciális helyszínek kiválasztására
3.1.10.5. Napenergia-hasznosító rendszerek tervezése kollektorok, illetve fotovoltikus elemek alkalmazásával a
középületek (iskolák, kórházak, óvodák, egészségügyi intézmények, sport létesítmények) enegriaellátására
3.1.10.6. Mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének elemzése a biomasszának az energetikai rendszerekben,
valamint a biodízelnek a termelési folyamatokban való alkalmazása végett

3.2. Korszerű közlekedési
rendszer létrehozása a káros
környezeti hatások csökkentése
és az egészség megóvása
érdekében, az integrált és
fenntartható városi mobilitási
terv fejlesztésével, minden
polgár számára elérhető és
vonzó alternatívák
kidolgozásával, a
tömegközlekedés, gyaloglás és
kerékpározás fokozásával

3.2.1. Közúti közlekedési
infrastruktúra kiépítése és
felújítása, a város
központjának
tehermentesítésével és
az üzleti és gazdálkodási
övezeteket a főbb
közlekedési folyosókkal
összekötő helyi úthálózat
minőségének nö elésé el
3.2.2. Tömegközlekedési
rendszer fejlesztése A
tömegközlekedésről szóló
tanulmánnyal
összhangban és a
közlekedésbiztonság
növelése

3.2.1.1. Kerékpárutak hálózatának karbantartása és továbbfejlesztése
3.2.1.2. Y elágazás kiépítéséhez szükséges földterületek expropriációjának befejezése
3.2.1.3. Nagy kapacitású utak kiépítése a város központjának tehermentesítésére
3.2.1.4. Tervezett vasúti átjárók megépítése
3.2.1.5. Helyi utak rekonstrukciója és felújítása
3.2.1.6. Utcák kiépítése és felújítása lakóövezetekben
3.2.1.7. Helyi jellegű magisztrális és másodrangú regionális utak felújítása és kiépítése
3.2.1.8. Közlekedési infrastruktúra kiépítése a forgalmas közlekedési csomópontok jobb szabályozása végett
3.2.1.9. Tehergépjármű-terminál kiépítése
3.2.2.1. Tömegközlekedés alternatív módjának bevezetése
3.2.2.2. Nyilvános garázsok kiépítésével összefüggő előfeltételek biztosítása - a tervezettek megvalósítása
3.2.2.3. Sebességkorlátozott közlekedési zónák létrehozása
3.2.2.4. Közlekedésbiztonság növelése (áttekintése) (gyalogos átkelőhelyek iskolák és óvodák közelében,
villanyrendőrök…)

3.3. Fenntartható
településfejlesztési rendszer
biztosítása a város
kiterjesztésének elkerülésével,
az elhagyatott területek és
épületek újrahasznosításával és
felújításával, az urbánus
kulturális örökség (különösen a
szecessziós épületek) megfelelő
megvédésének,
hasznosításának és
felújításának biztosításával,
valamint a minőségi építészet
és építészeti technológiák
népszerűsítésével, az
energetikai hatékonyság
fokozásán keresztül

3.3.1. Kulturális örökség
(szecessziós építészet és
egyéb) megőrzése,
felújtása és hasznosítása

3.3.1.1. Helytörténetnek és építészeti örökség fontosságának oktatása általános és középiskolai diákok számára
3.3.1.2. Szecessziós turisztikai útvonal létrehozása és annak a szomszédos országok városaiban szervezett
szecessziós túrákkal való összekapcsolása
3.3.1.3. Azon egyéb építészeti stílusok útvonalának kialakítása és idevágó európai útvonalakkal való
összekapcsolása, amelyekben több épület is épült Szabadkán - barokk, neoreneszánsz, korszerű, két háború közti
építészeti stílus
3.3.1.4. Ingatlan kulturális javakként védelem alatt álló épületek és Szabadka történelmében szerepet játszó más
fontosabb épületek táblákkal való megjelölése, különös tekintettel a szecessziós építészetre
3.3.1.5. Szabadkának a szecessziós városok európai hálózatához „Reseau Art Nouveu Network” való csatlakozása
3.3.1.6. Ismeretterjesztő városnéző körutak szervezése Szabadka és Palics jelentősebb épületeinek megtekintésével

4.1. Felelősségteljes
közigazgatás működtetése
konszenzuson alapuló
részvétellel

3.3.1.7. Idegenvezetőknek a város jelentősebb épületeiről és történelmével kapcsolatos képzése
3.3.1.8. Szabadkát és környékét, építészeti és természeti örökségét ismertető és népszerűsítő honlapok kidolgozása
3.3.1.9. Oktató jellegű és ismeretterjesztő filmek készítése Szabadkáról és környékéről
3.3.1.10. Ismeretterjesztő anyagok nyomtatása a város kulturális örökségéről iskolás gyermekek és egyetemi
hallgatók részére
3.3.1.11. Város területén található történelmi jelentőségű épületek újraértékelése a legfrissebb kutatási eredmények
alapján, minden értékes épület és urbanisztikai egység megőrzése végett, és nem csak az eddig törvénnyel
védetteknek
3.3.1.12. Oktató műhelyfoglalkozások szervezése kisiparos mestereknek restaurátori munkákra való képzésére,
illetve a történelmi jelentőségű épületek autentikus restaurálásának elvégzésére, korszerű anyagok felhasználásával
készült másolatok helyett
3.3.1.13. Kiválasztott épületnek - a palicsi Bogolyvárnak restaurálása, mint történelmi jelentőségű épületek
restaurálásának kísérleti projektuma a világban és Európában alkalmazott szabványok szerint
3.3.1.14. XIX. századi szabadkai műemlékek restaurálási szabványainak meghatározása
3.3.2. Város urbánus
3.3.2.1. Kutató projektumok Szabadka urbánus fejlődéséről és építészetéről
felújítása
3.3.2.2. Nemzetközi eszközgyűjtési kampány megszervezése a Szabadka területén található veszélyeztett történelmi
jelentőségű épületek felújítására
3.3.2.3. Zsinagógának, mint a kulturális világörökség részének restaurálási és fejújítási projektuma
3.3.2.4. Egy megőrzött falusi épület felújítása a város területén, az építészettörténet e szegmensének átörökítése
érdekében
3.3.2.5. Tanyák revitalizálása
3.3.2.6. Szeged - Szabadka vasútvonal felújítása, turistautak szervezése sinbusszal villamos helyett idegenforgalmi
attrakcióként, amelyek összeköthetnék a két várost, Szabadkát és Szegedet, pihenővel Palicson és Horgoson
3.3.2.7. Szabadkai nyilatkozatok a kulturális örökség védelméről a településfejlesztés keretében című dokumentum
elfogadása és alkalmazása
3.3.2.8. Szabadka urbánus felújításának lehetőségei témakörű szemináriumok megszervezése településrendezési
és területtervezési, valamint kulturális örökségvédelmi szakemberek részvételével
3.3.2.9. Kísérleti projektum egy szabadkai épülettömb vagy egy utca urbánus felújítására szecessziós stílusban
3.3.2.10. Szabadka építészeti öröksége fenntarthatósági stratégiájának kidolgozása európai és nemzetközi
szabványokkal összhangban, Szabadka éptészeti örökségének megőrzését, fenntarthatóságát és a korszerű
igényekhez való hozzáigazítását célzó javaslatokkal
3.3.2.11. Vertikális és horizontális koordináció létrehozása a műemlékvédelemmel összefüggő döntéshozatal
különböző szintjei között városfejlesztés keretében
3.3.2.12. Kísérleti projektum a polgároknak az építészeti örökség megőrzésében való aktív részvételére
3.3.2.13. Szabadka csatlakozása a hasonló jellegű városok hálózatába az építészeti örökség megőrzésében szerzett
tapasztalatcsere érdekében városfejlesztés keretében
3.3.2.14. Észak-bácskai transzverzális út (elsőrangú út) Szabadka/Y elágazás-Bajmok-Zombor-Bezdán, a Xb i Vc
korridor összekapcsolására
3.3.3. Építési telkek
3.3.3.1. Statisztikai adatok elemzése az irányvonalak definiálása érdekében
ésszerű használata és a 3.3.3.2. Új épületek energihatékonyságának 20%-kal, a régi épületek energiahatékonyságának pedig 10%-kal való
létesítmányek beruházási növelése
3.3.3.3. Város energetikai térképének kidolgozása és az energetikai hatékonyság figyelemmel kísérése fenntartása az
energiatakarékossági mérleg (sw)
energiahatékonyság
növelésével és felújított
3.3.3.4. Felújított energiák részvételének növelése a meglevőekhez viszonyítva a jogaszabályokkal összhangban
energiaforrások
használatával
3.3.3.5. Energiagazdálkodási információs rendszer kidolgozása
3.3.3.6. Kogeneratív erőmű építése villamos- és hőenergia előállítására biomasszán alapuló üzemanyagból
3.3.3.7. Kísérleti projektumok a napenergia hasznosítására
3.3.3.8. Földalatti és földfeletti vezetékek kataszterének kidolgozása
3.3.3.9. Város közművesítésének összehangolt terve
3.3.3.10. Közhasznú létesítmények beruházási karbantartása
3.3.3.11. Közvállalatok és más jogi alanyok leltározása közterületeken (kataszterekben) hatáskörük keretében
4.1.1. Önkormányzat és 4.1.1.1. Minőségellenőrzési rendszer bevezetése a közigazgatásba
támogató szervezetek
4.1.1.2. Fenntarthatóság, mint a közbeszerzések kritériuma
által nyújtott
4.1.1.3. Átfogó projektum-nyilvantartás a város területére
szolgáltatások
4.1.1.4. Humán erőforrással való gazdálkodás fejlesztése
színvonalának növelése a 4.1.1.5. Kísérleti programozott költségvetés
közösség fejlesztése
4.1.1.6. Ágazatközi mechanizmusok kidolgozása és működtetésük figyelemmel kísérése, amit a város fejlesztésében
érdekében
kijelöltlokalnog
alanyokodrživog
végeznek
Strategija
razvoja Grada Subotice 2013 – 2022.
4.1.1.7. Város fejlesztésében résztvevők nyilvántartásának vezetése
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4.2. Hatékony és eredményes
szolgáltatások biztosítása
polgárok és gazdasági alanyok
számára a felelősség
fontosságának mindenkori
hangsúlyozásával

4.2.1. Közösség minden
szektorából származó
partnereknek az európai
integrációs folyamatokba
való bekapcsolódása

4.3. A jog, az igazságosság és a
befogadás uralmáért való síkra
szállás, munkafolyamat
áttekinthetőségével, valamint a
munkaeredményekkel
kapcsolatos információkhoz való
hozzáféréssel, a jó közigazgatás
népszerűsítése céljából

4.3.1. Város
népszerűsítésének
előmozdítása

Intézkedések, tevékenységek
4.1.1.8. Partnerségi közgyűlés éves ülése
4.1.1.9. Városi ingóságok és a közlekedési infrastruktúra karbantartása/VÁROSI FELÚJÍTÁSOK
4.1.1.10. Városi önkormányzatok létrehozásának indokoltságával összefüggő tanulmány kimunkálása
4.2.1.1. Oktatási és nevelési programok kezdeményezése az EU projektumok implementációjával összefüggő
gyakorlati tudás és képességek megszerzése érdekében

4.3.1.1. Várost ismertető és népszerűsítő anyagok
4.3.1.2. Város gazdasági, turisztikai, kultúrtörténeti, sport és gasztronómiai identitásának meghatározása
4.3.1.3. Új termékek márkásításának támogatása
4.3.1.4. Helyi márkanevek koncepciójának fejlesztése
4.3.1.5. Város egészségügyi és ökológiai identitásának kialakítása
4.3.2. Város
4.3.2.1. Kedvező üzleti környezetet biztosító község című tanusítvány - NALED - megszerzése Szabadka város
népszerűsítése
4.3.2.2. Város üzleti portáljának és honlapjának fejlesztése
beruházók idevonzása és 4.3.2.3. Szabadka népszerűsítését szolgáló marketing terv fejlesztése
új munkahelyek
4.3.2.4. Beruházási - és ingatlanvásárokon való részvétel
megnyitása végett
4.3.2.5. Kiállítások és vásárok szervezésének támogatása
4.3.3.1. Promóciós filmek készítése a városról
4.3.3. Polgárok
tájékozottságának
4.3.3.2. Tájékoztatási (akció) terv kimunkálása korosztályonként és csoportonként (médiák, tévéműsorok, iskolák)
fokozása
4.3.3.3. Három nyelvű interneten keresztüli tájékoztatás a közigazgatás munkájáról
4.3.3.4. Helyi önkormányzat és a polgárok közti aktív párbeszéd terve és fejlesztése

Strategija lokalnog održivog razvoja Grada Subotice 2013 – 2022.
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

ÁGAZATOKKÉNTI AKCIÓTERVEK
ÁGAZAT: GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Vízió: Szabadka 2022-ben Vajdaság északi részén elhelyezkedő regionális ipari központ márkás termékekkel és

szolgáltatásokkal, valamint tudáson és innováción alapuló dinamikus gazdasággal, melynek hordozói a revitalizált és
megerősödött kis- és középvállalkozások. Ez a helység vonzó a vállakozók és a hatékony és produktív gazdaságba
való befektetésekre érdekeltek számára, olyan mérnöki technológiai területek további fejlesztésére, amelyek
nagyobb számú és jobb minőségű munkahelyekkel biztosítják a fenntartható gazdasági fejlődést, mind a városban,
mind vidéken. Szabadka egyúttal a korszerű és fenntartható vidéki fejlesztési koncepcióra orientált, ami alatt a fejlett
feldolgozó és disztributív kapacitásokkal rendelkező mezőgazdasági termelést értjük, míg az idegenforgalmi kínálat
és a szolgáltatási tevékenységek a tradíción, természeti és kultúrtörténeti örökségen alapulnak.
ELSŐBBSÉG: 1. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Stratégiai cél: 1.1. Új, közvetlen beruházásokat célzó, kedvező légkör megteremtése, a meglevő beruházások megtartásával, a helyi
gazdasági tényezőknek, az oktatási és tudományos-kutató intézményekkel való együttműködése és integrálódása a város
újraiparosítása végett
Meghatározott cél: 1.1.1. Gazdálkodási, üzleti és ipari övezetek elsődleges infrastrukturális felszerelése és a logisztikai infrastruktúra
fejlesztése
1.1.1.1.

Utak, világítás

Szabadka Város,
Szabadka Ipari
Technológiai Parkok
Közvállalat, Szabadka
Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat

2014.

810.500.000
Szabadka Város és
más pénzügyi források
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Felszerelt gazdálkodási
és üzleti övezetek

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

1.1.1.2.

Vízellátás és szennyvízhálózat
kiszélesítése és minőségének javítása

Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK

2015.

216.000.000
Szabadka Város és
más pénzügyi források

Közművesített
gazdálkodási és üzleti
övezetek

1.1.1.3.

IT infrastruktúra fejlesztése

2022.

30.000.000
Szabadka Város és
más pénzügyi források

60%-os lefedettség

1.1.1.4.

Villamoshálózati infrastruktúra kiépítése

2013-2015.

55.241.000
Szabadka Város és
más pénzügyi források

Befejezve a kérelmezett
villamosítás

1.1.1.5.

Multimodális szállítási terminálok
kiépítése (Kivitelezhetőségi tanulmány,
Kísérő létesítmények terve)

2015.

3.000.000
Szabadka Város és
más pénzügyi források

1.1.1.6.

Y elágazás - kerülőút logisztikája
*Földterületek expropriációja – a helyi
önkormmányzat hatáskörében

2015.

3.000.000
Szabadka Város és
más pénzügyi források

Részletes szabályozási
terv, Tanulmány,
Műszaki tervezési
dokumentáció
Megteremtett
tulajdonjogi előfeltételek

1.1.1.7.

Szeged-Szabadka-Csikéria-Baja vasúti
infrastruktúra kiépítése
*Nincs a város illetékességében

2022.

20.000.000.000
köztársasági szervek,
más pénzügyi források

70 km-es vasútszakasz

1.1.1.8.

Helikopter fel- és leszállóhely építése a
Mali Bajmok Gazdasági Övezetben

Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
Elektrovojvodina
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat, magasabb
kormányzati szintek
Szerbia Vasútiszállítmányozó
Vállalata, Szabadka
Város
Szabadka Város,
Szabadka Ipari
Technológiai Parkok
Közvállalat

20.000.000
Szabadka Város és
köz- és magánszféra
közötti partnerség

Kiépített helikopter felés leszállóhely

2013-2018.

Szabadka Város Helyi Fenntartható Fejlődési Stratégiája 2013 – 2022.
- 60 -

MUTATÓK

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

1.1.1.9.

Radonovac Övezet Általános
Szabályozási Tervének kidolgozása és
szakaszonkénti infrastrukturális
berendezések felszerelésével
kapcsolatos egyéb dokumentáció
kidolgozása
Logisztikai és termelési rendeltetésű
létesítmények kiépítése potenciális
beruházóknak való bérbeadás és a
BIZNIS INKUBÁTOR esetleges
áttelepítése végett
Bikovói repülőtér felújítása és
újraregisztrálási dokumentációja

Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat, magasabb
kormányzati szintek

1.1.1.10.

1.1.1.11.

Szabadka Város

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2015.

3.000.000
Szabadka Város és
más pézügyi források,
beleértve az EU
alapokat is

Kidolgozott tervezési
dokumentumok és a
műszaki tervezési
dokumentáció

2016 – 2022.

Szabadka Város és
más pénzügyi források,
beleértve az EU
alapokat is

Kiépített létesítmények

Szabadka Város

20.000.000,00
Szabadka Város és
más pénzügyi források,
beleértve az EU
alapokat is

Meghatározott cél: 1.1.2. Új beruházók vonzását és a meglevőek megtartását célzó intézkedések rendszerének felállítása
1.1.2.1.

Város egységes vizuális identitásának
kialakítása promóciós anyagokkal

Szabadka Város,
Szabadka Ipari
Technológiai Parkok
Közvállalat, Palić Park
Kft, Szabadka Város
Idegenforgalmi
Szervezete, Subotica
vámszabad övezet

2022.

2.000.000 évente
Szabadka Város és
más források
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A Város kialakított
egységes vizuális
identitása

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

1.1.2.2.

„Minden egy helyen” elven alapuló
szükséges dokumentáció kiadásával
foglalkozó egyesített központ
intézményesítése

1.1.2.3.

Földrajzi Információs Rendszer - GIS
folyamatos fejlesztése

Szabadka Város,
Szabadkai Ipari
Technológiai Parkok
Közvállalat, Palić Park
Kft, Szabadka Város
Idegenforgalmi
Szervezete, Subotica
vámszabad övezet
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2015.

500.000
Szabadka Város és
más források

Létrehozott egységes
tolóablak befektetőnek

2022.

3.000.000 évente
Szabadka Város és
más források

Fejleszetett és frissített
GIS

Meghatározott cél: 1.1.3. Gazdasági együttműködés erősítése és a gazdaságnak az oktatási és tudományos-kutató intézményekkel
való szorosabb együttműködése
1.1.3.1.

„Tudományos-technológiai generátor”
elnevezésű projektum

1.1.3.2.

Biznis inkubátor helyzetének javítása és
fejlesztése

1.1.3.3.

Vámszabad Övezet marketing- és
promóciós elemeket tartalmazó
középtávú fejlesztési terve
Klaszterek és más társulási formák
támogatása és népszerűsítése

1.1.3.4.

Szabadka Város,
felsőoktatási
intézmények,
Szabadegyetem
Szabadka Város,
felsőoktatási
intézmények,
Szabadegyetem
Subotica vámszabad
övezet
Szabadka Város,
tartományi szervek,
Szabadegyetem

2014.

500.000
Szabadka Város és
más források

Működő „Tudományostechnológiai generátor”

2022.

100.000 évente
Szabadka Város és
más források

Betöltött inkubátor,
virtuális bérlők

2013.

3.600.000
Szabadka Város és
más források
100.000 évente
Szabadka Város és
más források

Középtávú terv

2013-2022.
folyamatosan
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Évente megtartott 5-10
előadás és kerekasztal
beszélgetés

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

1.1.3.5.

Katonai ingatlan megszerzése - Első
Laktanya

1.1.3.6.

Vámszabad övezet feltőkésítése

Szabadka
Város,tartományi
szervek, köztársasági
szervek
Szabadka Város

1.1.3.7.

Óvoda építése a felépített és tervezett
gyárakban dolgozók szükségleteire a
Mali Bajmok Gazdasági Övezetben

Szabadka Város,
külföldi befektetők

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

2013-2017

600.000.000,00

2013-2015.

60.000.000,00

MUTATÓK

Katonaság vagyona
Szabadka Város
tulajdonában
Város nagyobb
részesedése a
Vámszabad Övezet
Kft.-ben

2013-2015.

Meghatározott cél: 1.1.4. Lokáció kibővítésével összefügő előfeltételek biztosítása a Mali Bajmok gazdálkodási és üzleti övezetben
1.1.4.1.

„Mali Bajmok” beruházási terület
kibővítése

Szabadka Város

2016 - 2022.

5.500.000
Szabadka Város és
más források

„Mali Bajmok” lokáció
kibővített területe

Stratégiai cél: 1.2. Vállalkozások, kis és közepes vállalatok fejlesztésének intézményesített támogatása a vállalkozások és az
önfoglalkoztatás ösztönzésével, mindenekelőtt a tudáson és képességeken alapuló tevékenységekben
Meghatározott cél: 1.2.1. Megfelelő szellemi és humán erőforrások kialakítása és erősítése, feltételek teremtése a versenyképes
termeléshez és a gazdaság innovatív potenciáljának fokozása, foglalkoztatás, oktatás támogatásával
1.2.1.1.

Képzési rendszer kialakításának
támogatása ismert munkáltató
szükségleteivel összhangban

1.2.1.2.

Helyi Foglalkoztatási Akcióterv
megvalósítása

Szabadka Város, Állami
Foglalkoztatási
Szolgálat,
Szabadegyetem,
oktatási intézmények
Szabadka Város, Állami
Foglalkoztatási
Szolgálat

2013-2022.
folyamatosan

100.000 évente
Szabadka Város és
más források

2015.

300.000 évente
Szabadka Város és
más források
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Kialakított képzési
rendszer ismert
munkáltató
szükségleteivel
összhangban
Megvalósított akcióterv

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

1.2.1.3.

Nemi egyenlőség fejlesztésének
támogatása a foglalkoztatási
programmal összhangban és a nők
önfoglalkoztatása vidéki gazdaságban
Támogatás fejlesztési alapokra és más
pénzügyi forrásokra meghirdetett
pályázatok esetében

Szabadka Város,
polgárok társulásai,
tartományi szervek és
köztársasági szervek
Szabadka Város

1.2.1.5.

Foglalkoztatást, önfoglalkoztatást és
ágazati hálózatépítést ösztönző
programok és projektumok támogatása

Szabadka Város,
tartományi szervek,
Szabadegyetem

1.2.1.6.

Szabadka város területén dolgozók
összetételének vizsgálata

1.2.1.7.

Megfelelő szellemi és humán
erőforrások kialakítása és erősítése,
feltételek teremtése a versenyképes
termeléshez és a gazdaság innovatív
potenciáljának fokozása támogatással

Szabadka Város,
polgárok társulásai,
Szabadegyetem
Szabadka Város, Kis és
közepes vállalatok
regionális központja

1.2.1.4.

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2012-2022.
folyamatosan

100.000 évente
Szabadka Város és
más források

Évente 5%-kal nagyobb
számú nők
foglalkoztatása vidékről

2013-2022.
folyamatosan

100.000 évente
Szabadka Város és
más források

2013-2022.
folyamatosan

100.000 évente
Szabadka Város és
más források

2015.

300.000
Szabadka Város és
más források
3.000.000 évente

Város és más
használók közötti
partnerségek számának
évi 5%-os növekedése
kis és közepes
vállalatok szektorában
foglalkoztatottak
számának 2%-os évi
növekedése, támogatott
programok száma
Jelentés

2013 – 2022.

Meghatározott cél: 1.2.2. Gazdaság és a tudományos-oktatási intézmények közti együttműködés fokozása a versenyképesség, újítások
és a kivitel növelése, valamint az új szabványok bevezetése céljából
1.2.2.1.

Város gazdaságának technológiai
fejlesztésébe való befektetések
szintjének növelése

Szabadka Város,
gazdasági alanyok,
oktatási intézmények

2013-2022.
folyamatosan

100.000 évente
Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is
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Képesített munkaerőfoglalkoztatás évi 2%-os
növelése

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

1.2.2.2.

Kivitel össztönzését célzó előfeltételek
előmozdítása és fejlesztése

Szabadka Város,
gazdasági alanyok

2013-2022.
folyamatosan

1.2.2.3.

Támogatás oktatási programok
kimunkálását és hiányszakmákban
foglalkoztatottak képzését célzó oktatási
központoknak

Szabadka Város,
gazdasági alanyok

2013-2022.
folyamatosan

1.2.2.4.

Műhelyfoglalkozások szervezése
gyakorlati tudásszerzés végett

Szabadka Város,
oktatási intézmények,
gazdasági alanyok

2013-2022.
folyamatosan

1.2.2.5.

Tematikus képzések és tanácsadások
pályázati dokumentáció kidolgozásához
és kitöltéséhez

Szabadka Város,
Szabadegyetem

2016.

1.2.2.6.

Tanácsadói szolgálat szervezése a
gazdaság részére

Szabadka Város,
Szabadegyetem

2013-2022.
folyamatosan

1.2.2.7.

Támogatás minőségellenőrzési
rendszerek és szabványok (ISO
szabványok, TQM, EMAS, HALAL,
HCCP és egyéb) bevezetésére és
működtetésére

Szabadka Város,
felsőoktatási
intézmények, oktatási
központok

2013-2022.
folyamatosan

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

100.000 évente
Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is
300.000 évente
Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is
100.000 évente
Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is
300.000 évente
Szabadka Város és
más pénzügyi források
az EU alapokat is
beleértve
100.000 évente
Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is
100.000 évente
Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is

Kivitel szintjének évi
5%-os emelése
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Piaci igényekhez
hozzáigazított oktatási
program

Műhelyfoglalkozások
száma gyakorlati
ismeretek
alkalmazására
Piaci szükségletekkel
összehangolt
képessébek és
ismeretek
Piaci szükségletekkel
összehangolt
képessébek és
ismeretek
Tanúsítványokkal
rendelkező gazdasági
alanyok száma

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

1.2.2.8.

Támogatás a termelési folyamatban
keletkezett ipari és települési hulladék
feldolgozásával kapcsolatos rendszerek
kialakítására

Szabadka Város,
gazdasági alanyok

2013-2022.
folyamatos

1.2.2.9.

Alacsonyabb vízfogyasztást ígénylő
technológiák, illetve technológiai víz
újrafelhasználását célzó rendszerek
alkalmazása a fogyasztás csökkentése
céljából
Ipari Találmányok Nemzetközi
Kiállításának megszervezése

Szabadka Város,
gazdasági alanyok

2013-2022.
folyamatosan

Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek,
oktatási és
tudományostechnológiai
intézmények
Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.
folyamatosan

Szabadka Város,
tartományi szervek,
polgárok társulásai,
Szabadegytem

2013-2022.
folyamatosan

1.2.2.10.

1.2.2.11.

„JÖVŐ HÁZA” megnyitása tudományostechnológiai vívmányok és találmányok
történelmi bemutatásával

1.2.2.12.

Támogatás a fenntartható fejlesztési
központ fejlesztésére

Dátum

2018.

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

100.000 évente
Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is
500.000 évente
Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is
100.000 évente
Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is

Hulladék
felhasználásának tartós
növelése

300.000
Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is
100.000 évente
Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is

Ivóvíz használatának
évi 5%-os csökkenése

Kiállítók (ipari
találmányok) száma a
kiállításon

Aktív kiállítóterem

Működő központ

Stratégiai cél: 1.3.	
  Piacközpontú fenntartható mezőgazdasági termelés fejlett feldolgozói és értékesítési kapacitásokkal, az ökológiai
termelés növelésével
Meghatározott cél: 1.3.1. Mezőgazdasági termelés előmozdítása, innovatív megközelítések bevezetésével és új technológiák
alkalmazásával
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

1.3.1.1.

Gyümölcs- és zöldségtermelés
ösztönzése

Szabadka Város,
tartományi szervek

Kivitelre termelt élelmiszeri termékek
minőségének ellenőrzésével összefüggő
berendezés beszerzése

Szabadka Város,
tartományi szervek

2015.

Tanácsadói tevékenységek támogatása

Szabadka Város,
polgárok társulásai,
mezőgazdasági
szakszolgálatok

2013-2022.

100.000 évente

folyamatosan

Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is

Vidéki gazdaságfejlesztési és
mezőgazdaságfejlesztési stratégia
kimunkálása

Szabadka Város,
polgárok társulásai

2013.

Logisztikai központ kialakításához és a
feldolgozói kapacitások fejlesztéséhez
szükséges előfeltételek megteremtése
az ökológiai mezőgazdaság
szükségleteire

Szabadka Város,
polgárok társulásai

2015.

1.3.1.2.

1.3.1.3.

1.3.1.4.

1.3.1.5.

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2022.

100.000 évente

folyamatosan

Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is

Megtartott ülések
száma

10.000.000

Működő laboratórium

Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU és
USAID alapokat is

2.000.000

Megtartott
bizottságülések száma

Kidolgozott stratégia

Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is

100.000 évente
Szabadka Város és
más pénzügyi források
beleértve az EU
alapokat is
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Kialakított logisztikai
központ

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

1.3.1.6.

Ökológiai termelés bemutatása a
BIOFEST nemzetközi rendezvényen
(ökológiai termékek kiállítása,
nemzetközi konferencia, „Zöld Hét”,
ökológiai termékek börzéje stb.)
gazdasági fejlesztés, környezetvédelem
és egészségvédelem szempontjából
Mezőgazdaságfejlesztési tanulmányok
kimunkálása a mezőgazdasági termelés
strukturális megváltoztatásával: ökológiai
mezőgazdaság bevezetése Makro
projektumokon keresztül - a projektum
részletesen kidolgozott, ökológiailag
kiegyensúlyozott, gazdaságilag
fenntartható és társadalmilag
felelősségteljes fejlesztési koncepció
Őshonos borfajták előállítását célzó
szőlészeti fejlesztési stratégia
kidolgozása (kadarka, kövidinka)

Szabadka Város,
polgárok társulásai

Szabadka Város,
tartományi szervek,
polgárok társulásai

1.3.1.7.

1.3.1.8.

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2022.

2.500.000 évente

folyamatosan

Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek,
nemzetközi támogatók
és más források

Megtartott
rendezvények száma

2013- 2022.

5.000.000
Szabadka Város,
Tartomány,
Köztársaság,
nemzetközi támogatók
és más források

Szabadka Város

Kidolgozott tanulmány
és modell
terület ha-ban,
új kultúrák

Kidolgozott stratégia

Meghatározott cél: 1.3.2. Élelmiszer-feldolgozás terén a szervezettségi szintjének, intézményesített támogatásnak, beruházási
tevékenységeknek és kapacitásoknak előmozdítása
Szabadka Város,
1.3.2.1.
Mezőgazdasági termékek
Események száma
2015.
100.000 évente
1.3.2.2.

értékesítésének ösztönzése
(Nagykereskedelmi Piac)

Nagykereskedelmi Piac

Támogatás hazai és külföldi vásárokon
való részvételre

Szabadka Város,
tartományi szervek

Szabadka Város és
más források

2013-2022.

100.000 évente

folyamatosan

Szabadka Város és
más források
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résztvevők száma a
vásáron, látogatott
vásárok száma,
kidolgozott kiadványok
száma, mezőgazdasági
honlap, földrajzi eredetigazolás

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

1.3.2.3.

Mezőgazdasági termékek disztributív
központjainak fejlesztése (logisztikai
központok és piacok)

Szabadka Város,
tartományi szervek

Társulások kapacitásának kibővítése

Szabadka Város,
tartományi szervek,
polgárok társulásai
Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek

2013-2022.

1.3.2.4.

1.3.2.5.

Öntözőrendszerek tanulmányának
elkészítése

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2022.

1.000.000

folyamatosan

Szabadka Város és
más források
100.000 évente
Szabadka Város és
más források

Működő disztributív
központok

folyamatosan

2015.

3.000.000

Társulások piaci
versenyképességi
szintjének növelése
Tanulmány

Szabadka Város és
más források

Stratégiai cél: 1.4. Minőségi kínálaton, természeti és kultúrtörténeti örökségen alapuló szolgáltatóipar és idegenforgalom fenntartható
fejlesztésének promóciója
Meghatározott cél: 1.4.1. Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése
1.4.1.1.

1.4.1.2.

Palics település csatornahálózatának
összekapcsolása a városi
szennyvíztisztítóval

Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK,
tartományi szervek,
köztársasái szervek

2017.

Palics gyógyfürdő közművesítésének
kiépítése

Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek

2022.

330.000.000
Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK, közés magánszféra közötti
partnerség, más
források

1.800.000.000
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat, más
források
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Összekapcsolt Palicsváros szennyvíztisztitó
rendszer

Kiépített infrastruktúra
folyómétere,
felhasználók száma

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

1.4.1.3.

Palics gyógyfürdő medencekomplexum
kiépítése

Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek,
esetlegesen köz- és
magénszféra közötti
partnerség
Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek

1.4.1.4.

1.4.1.5.

1.4.1.6.

Nagypark felújítása

Palicsi Vigadó felújításának befejezése

Női Strand felújítása

1.4.1.7.

Bagolyvár villa felújítása

1.4.1.8.

Öko-központ befejezése

1.4.1.9.

Szálláshelyek kiépítése

Dátum

2022.

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

872.000.000

Medencekomplexum

Szabadka Város, közés magénszféra közötti
partnerség, támogatói
források

2017.

120.000.000

Felújított Nagypark

Szabadka Város, közés magénszféra közötti
partnerség, támogatói
források

Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek

2015.

Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek

2014.

Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek
Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek
Magánszektor,
esetleges köz- és
magánszféra közötti
partnerség

2017.

90.000.000

Felújított Vigadó

Szabadka Város, más
források

30.000.000
Szabadka Város, más
források
Szabadka Város, más
források

Felújított Női Strand

Felújított létesítmény

2017.

30.000.000
Szabadka Város, más
források

Működő Öko-központ

2020.

5.760.000.000

Szobák száma, ágyak
száma

Szabadka Város, közés magánszféra közötti
partnerség, támogatói
források
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

1.4.1.10.

Látványosságok

Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek,
beruházók, esetleges
köz- és magánszféra
közötti partnerség
Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek,
beruházók, esetleges
köz- és magánszféra
közötti partnerség
Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek,
beruházók, esetleges
köz- és magánszféra
közötti partnerség
Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek,
támogatók
Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek,
támogatók
Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek,
támogatók

1.4.1.11.

1.4.1.12.

1.4.1.13.

1.4.1.14.

1.4.1.15.

Szabadidő létesítmények

Kereskedelmi tartalmak

Ludasi látogató központ felszerelése

Állatkert előmozdítása és fejlesztése

Szabadka város területén lévő
geotermális vizek felhasználhatósági
tanulmányának kidolgozása

Dátum

2020.

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2.712.000.000

Létesítmények száma

Köz- és magánszféra
közötti partnerség

2020.

552.000.000

Létesítmények száma

Köz- és magánszféra
közötti partnerség

2020.

2.724.000.000

Létesítmények száma

Köz- és magánszféra
közötti partnerség

2013-2022.

100.000 évente

folyamatosan

Szabadka Város, más
források

2015.

61.500.000

Látogatók számának
növekedése

12.000.000

Tanulmány

Szabadka Város, más
források

2016.

Látogatók száma

Szabadka Város,
nemzetközi és hazai
pénzügyi források
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

1.4.1.16.

Jelentős létesítmények megjelölése

Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek,
Községközi
Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka
Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek

1.4.1.17.

Palicsi-tó partmenti övezetének
kisajátítása védősáv létesítése végett

Dátum

2016.

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2.000.000

Emléktábláknak
kultúrtörténeti
jelentőségű épületekre
való elhelyezése

Szabadka Város

2022.

Felbecslés folyamatban

Kialakított védősáv a
Palicsi-tó körül

Meghatározott cél: 1.4.2. Szolgáltatóipar és promóciós tevékenységek fejlesztése idegenforgalom fejlesztése céljából, idegenforgalmi
vállalkozások ösztönzésével, egységes idegenforgalmi kínálat összehangolásával, márkásításával és fejlesztésével
Szabadka Város,
Kisebb idegenforgalmi létesítmények és
program
100.000 évente
1.4.2.1.
2013-2022.

1.4.2.2.

1.4.2.3.

1.4.2.4.

magánszállások által nyújtott
szolgáltatások és szálláshelyek
minőségének javítására és ellenőrzésére
szolgáló program kimunkálása
Oktatási tevékenységek szolgáltatóipar
és idegenforgalom fejlesztése céljából

tartományi szervek,
Szabadka Város
Idegenforgalmi
Szervezete
Szabadka Város,
tartományi szervek,
polgárok társulásai

Rendezvények, események
szervezése,„idegenforgalmi útvonalak”
létrehozására tett európai
kezdeményezésbe való bekapcsolódás

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

100.000 évente

folyamatosan

Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

Palics mint idegenforgalmi úticél
népszerűsítését célzó marketingterv
megvalósítása

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

100.000 évente

folyamatosan

2013-2022.
folyamatosan

folyamatosan

Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

100.000 évente

program

Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók
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program

Marketing terv

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

1.4.2.5.

Szélesebb körű marketing hozzáállás és
internetkapcsolat biztosítása a HOT
SPOT kísérleti projektum által

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

Idegenforgalmi szükségletekre szolgáló
internetprezentációk és nyomtatott
anyagok bővítése

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013.-2022.

Gasztronómiai Akadémia szabadkai
konyhaművészeti hagyományok
bemutatása és megőrzése

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

Vidéki idegenforgalmi fejlesztési
projektum

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

Szabadka területén lévő szolgáltatóipar
Tájékoztatójának kidolgozása

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

Szolgáltatóiparban résztvevők
társulásának ösztönzése

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

Szolgáltatóipari napok promóciója
elnevezésű rendezvény megszervezése

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

1.4.2.6.

1.4.2.7.

1.4.2.8.

1.4.2.9.

1.4.2.10.

1.4.2.11.

Dátum

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

100.000 évente

program

Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

100.000 évente

Internetprezentáció

Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

100.000 évente

program

Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

100.000 évente

program

Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

100.000 évente

tájékoztató

Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

100.000 évente

program

Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

100.000 évente
Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók
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program

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

1.4.2.12.

Szolgáltatóipari piackutatása

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

Szabadkai Emléktárgyak márkanevének
fejlesztése és népszerűsítése

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

Város rendezvényeinek és
fesztiváljainak osztályozása

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

Tematikus idegenforgalmi és kulturális
tartalmakkal és programokkal
rendelkező városok hálózatába való
bekapcsolódás

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

1.4.2.13.

1.4.2.14.

1.4.2.15.

Dátum

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

100.000 évente

program

Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

100.000 évente
Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

100.000 évente
Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

100.000 évente

Felismerhető Szabadkai
Emléktárgyak márkanév

Kategorizált
rendezvények és
fesztiválok
Aktív tagság

Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

Stratégiai cél: 1.5. Vidékfejlesztés előmozdítása jobb minőségű élet bitosításával, infrastruktúra fejlesztése és kedvezőbb gazdasági
feltételek létrehozása útján a fiatalok falun maradása végett
Meghatározott cél: 1.5.1. Falusi élethez szükséges feltételek megteremtése
1.5.1.1.

1.5.1.2.

Vidéken kulturális és sporttartalmak
előmozdítása sportpályák és művelődési
otthonok kiépítésével

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

Dűlőutak állapotának javítása

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

folyamatosan

folyamatosan

1.000.000 évente
Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

5.000.000 évente
Szabadka Város,
tartományi szervek
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Felújított művelődési
otthonok és sportpályák

Karbantartott dűlőutak

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

1.5.1.3.

Vidéki turizmus kínálatának
előmozdítása szálláshelyek és minősített
gazdaságok számának növelésével

Szabadka Város,
tartományi szervek,
Szabadka Város
Idegenforgalmi
Szervezete
Szabadka Város,
tartományi szervek

1.5.1.4.

1.5.1.5.

1.5.1.6.

1.5.1.7.

1.5.1.8.

1.5.1.9.

Hagyományos mesterségek
népszerűsítésének előmozdítása

Dátum

2015.

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

4.000.000

Kifejlődött vidéki
turizmus

Szabadka Város, más
források

2013-2022.
folyamatosan

Támogatás a vállalkozások fejlesztésére
falusi környezetekben foglalkoztatási és
önfoglalkoztatási programokkal
összhangban
Vidéki gazdaság diverzifikációs
tanulmányának kidolgozása

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

Szabadka Város,
tartományi szervek

2012.

Támogatás a felújítható energiaforrások
kihasználására szolgáló kísérleti
berendezések népszerűsítésére és
megnyitására
Támogatás vidékeken működő helyi
akciócsoportoknak

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013-2022.

Szabadka város területéhez tartozó
falvak azonosító adatlapjainak
kidolgozása

Szabadka Város,
polgárok társulásai

2013-2014.

folyamatosan

100.000 évente
Szabadka Város, más
források

100.000 évente
Szabadka Város, más
források

700.000

Iparos tevékenységek
számának növekedése
Megvalósított nemi
egyenjogúság

tanulmány

Szabadka Város, más
források
folyamatosan

folyamatosan

100.000 évente

kísérleti berendezés

Szabadka Város, más
források
100.000 évente
Szabadka Város, más
források
2.000.000
Szabadka Város, más
források
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Biztosított működés

Kidolgozott azonosító
adatlapok száma

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

VÍZIÓ: TÁRSADALMI FEJLŐDÉS
Vízió: Szabadkának megfelelő oktatási redszere van, amely biztosítja az emberi erőforrások tudásának és

képességének a hazai és a külföldi piacon való versenyképességét. A közösség szolidaritáson, emberiességen és
nemi egyenlőségen, hagyomány, interkulturalizmus, többnemzetiség és –nyelvűség tiszteleben tartásán alapul, ami
fokozza a szociális kohéziót, és lehetővé teszi hogy minden gyermek bekapcsolódhasson az iskoláskor előtti
nevelésbe és az alapfokú oktatásba. Szabadka olyan város, amely ösztönzi a polgári kezdeményezést és az ágazatok
közti megközelítést az egészségvédelemben és –fejlesztésben. Az egészségvédelem szintje egészségügyi
szolgáltatások állandó fejlesztésével eleget tesz a szükségleteknek.
PROBLÉMA/ELSŐBBSÉG: 2. TÁRSADALMI FEJLŐDÉS

Stratégiai cél: 2.1. Polgárok oktatási színvonalának javítása a marginalizált csoportok nagyobb fokú integrációjával, nagyobb számú
gyermeknek iskoláskor előtti és alapfokú oktatási intézményekkel és szakmai és felsőfokú oktatási kínálattal, de alternatív és kiegészítő
oktatással és képességfejlesztéssel való felölelésével a piac szükségleteivel összhangban
Meghatározott cél: 2.1.1. Város oktatási és egyetemi központként való repozicionálása formális és nem formális oktatási rendszeren
keresztül
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

2.1.1.1.

Város felsőfokú oktatási stratégiájának
kimunkálása

2.1.1.2.

Többnyelvű önálló állami szabadkai
egyetem alapítása és munkájának
megkezdése

2.1.1.3.

Feltételek teremtése főiskoláknak
szakfőiskolákká való átminősítésére
(akkreditálásra és a szabadalom
megszerzésére irányuló előkészületek)

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Szabadka Város,
Közgazdasági
Egyetem, Építészeti
Egyetem, Gazdasági
Kamara, Singidunum
Üzleti Egyetem,
Megatrend Üzleti
Tanulmányok Egyetem,
Novi Pazari Nemzetközi
Egyetem, Fabus Üzleti
Szolgáltatások
Egyetem, Műszaki
Szakfőiskola, Óvóképző
Szakfőiskola és Magyar
Tannyelvű Tanítóképző
Kar, Állami
Foglalkoztatási
Szolgálat
Szabadka Város, hazai
és külföldi támogatók,
tartományi
szervek,köztársasági
szervek

2013-2018

Szabadka Város

Kidolgozott stratégia,
amelyet a Város
képviselő testülete
elfogad

2013-2016

Megalapított Egyetem

Szabadka Város,
Műszaki Szakfőiskola,
Óvóképző Szakfőiskola

2013-2018

100.000.000
Szabadka Város, hazai
és külföldi támogatók,
mindenekelőtt
Magyarországi
támogatás, tartományi
szervek,köztársasági
szervek
Szabadka Város,
Műszaki Szakfőiskola,
Óvóképző Szakfőiskola
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Megszerzett
szabadalmak

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

2.1.1.4.

Oktatási központ létrehozása
Szabadkán

2.1.1.5.

Egyetemi kollégium és diákmenza
kapacitásának kibővítése

2.1.1.6.

Nem formális oktatási stratégia
kidolgozása

2.1.1.7.

Szakképesítési és továbbképzési
központ alapítása

Szabadka Város,
Közgazdasági
Egyetem, Kis- és
Középvállalatok
Fejlesztési
Ügynöksége, (FATE
projektum),
Szabadegyetem
EGYETEMI
KOLLÉGIUM
ALAPíTÓJA A
KÖZTÁRSASÁG, EZ
NEM TARTOZIK
SZABADKA VÁROS
ILLETÉKESSÉGÉBE
Szabadka Város,
Szabadegyetem,
minden más bejegyzett
nem formális oktatási
szolgáltatást nyújtó
alany (nyelvek,
számítógép, iparos
tevékenysége stb.)
Szabadka Város,
tartományi szervek,
iskolák, Állami
Foglalkoztatási
Szolgálat, Gazdasági
kamara, Iparosok
Egyesülete

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2018

Szabadka Város

Oktatási központ
megnyitása

2014.

Szabadka Város

Kidolgozott stratégia,
amelyet a Város
képviselő testülete
elfogad

70.000.000
Szabadka Város,
köztársasági szervek,
nemzetközi támogatók

Szakképesítési és
továbbképzési központ
alapítása

2013-2015.
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Meghatározott cél: 2.1.2. Iskoláskor előtti, általános- és középiskolai oktatási és nevelési rendszer fejlesztése, munkafeltételek
javításával, marginalizált csoportok nagyobb fokú integrációjával, intézmények munkájának hatékonyabbá és minőségesebbé tételével
összefüggő feltételek megteremtésével, továbbá egészséges életforma és erőszakmentesség népszerűsítésével
Szabadka Város,
tartományi szervek,
általános iskolák
Szabadka Város,
tartományi szervek,
Iskoláskor előtti
intézmény
Oktatási Minisztérium,
Szabadka Város,
általános iskolák

2013.

Szabadka Város

2013.

100.000
Szabadka Város

2014.

Szabadka Város,
köztársasági szervek

2.1.2.1.

Kétnyelvű oktatás bevezetése 3
általános iskolában

2.1.2.2.

Kétnyelvű foglalkozások bevezetése 8
óvodai csoportba

2.1.2.3.

Város területén működő iskolák meglevő
hálózatának ésszerűsítése

2.1.2.4.

Gyakorlati oktatást szolgáló iskolai
kabinettek és műhelyek felszerelése

Szabadka Város,
iskolák

2013-2018

Szabadka Város

2.1.2.5.

Együttműködési megállapodás
megkötése munkáltatók és középiskolák
között a diákok szakmai gyakorlatáról

Szabadka Város,
iskolák, Állami
Foglalkoztatási
Szolgálat, Nemzeti
Tanácsok, Gazdasági
kamara és Iparosok
Egyesülete

2013-2018.

Szabadka Város
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Városi tanács
határozata a kétnyelvű
oktatás bevezetéséről
Városi tanács
határozata a kétnyelvű
oktatás bevezetéséről
Képviselő testület
határozatott hozott az
általános iskolák
hálózatáról,
ésszerűsítési javaslattal
Taneszközöknek és
felszereléseknek
beszerzése, aláírt
szerződés
-aláírt együttműködési
megállapodások száma
-szakmai gyakorlatba
bevont középiskolások
%-a

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

2013-2018.

Átképzési és továbbképzési oktatási
programok fejlesztése

2.1.2.7.

Vállalkozások népszerűsítése a fiatalok
körében

2.1.2.8.

11 órás munkaidő bevezetése az
óvodákba

2.1.2.9.

Új óvodai épületek felépítése

2.1.2.10.

10 óvoda gázközművesítése

2.1.2.11.

Óvodai játszóterek javítása és
felújítása
Parkolóhelyek kiépítése az
óvodaépületek előtt

Szabadka Város,
óvoda, beruházók
Szabadka Város,
óvoda, beruházók

2013-2018.
2013-2018

10.000.000
Szabadka Város
Szabadka Város

Korszerű didaktikai eszközök és játékok
beszerzése az óvodák részére

Szabadka Város,
óvoda

2013-2018.

Szabadka Város

2.1.2.13.

2013-2018.

MUTATÓK

Meghozott oktatási
programok száma

2.1.2.6.

2.1.2.12.

Szabadka Város,
iskolák, Állami
Foglalkoztatási
Szolgálat, Iparosok
Egyesülete,
Szabadegyetem,
Gazdasági kamara
Szabadka Város,
középiskolák, Iparosok
Egyesülete, Gazdasági
kamara, polgárok
társulásai,
Szabadegyetem
Szabadka Város,
iskoláskor előtti
intézmény, szülők
Szabadka Város,
óvoda, beruházók
Szabadka Város,
óvoda, Toplana

Dátum

Grad Subotica

Vállalkozások
népszerűsítési
programjába bekapcsolt
gyermekek %-a

2013.

Szabadka Város

Városi tanács végzést
hoz

2013-2018.

5.000.000
Szabadka Város
7.000.000
Szabadka Város

Újjonan felépített
épületek száma
Épületek száma,
amelyben a
gázközművesítést
befejezték
Felújított játszóterek
száma
Kiépített párkolóhelyek
száma és a térségek
elvégzett műszaki
átvétele
Taneszközöknek és
felszereléseknek
beszerzése, aláírt
szerződés

2013-2018.
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

2.1.2.14.

Tornaterem építése a "Đuro Salaj"
Általános Iskolában

2.1.2.15.

"Bosa Milićević" középiskola
szükségleteire szolgáló létesítmény
kiépítése

2.1.2.16.

Erőszakmentes iskola

2.1.2.17.

Biztonságos közlekedés

2.1.2.18

Egészségvédelem és -fejlesztés

2.1.2.19.

Környezetvédelem

2.1.2.20.

Iskolaépületek felújítása

Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek,
iskola, hazai és külföldi
beruházók és
támogatók
Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek,
iskola, hazai és külföldi
beruházók és
támogatók
Szabadka Város,
iskolák,
Szociálismunka
Központ, rendőrség,
polgárok társulásai
Szabadka Város,
iskolák, rendőrség
Szabadka Város,
óvoda, iskolák,
Egészségház,
Közegészségügyi
Intézet, polgárok
társulásai
Szabadka Város,
óvoda, iskolák,
közvállalatok, polgárok
társulásai, Állatkert
Szabadka Város,
iskolák, beruházók

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2014.

75.000.000
Szabadka Város,
tartományi szervek,
nemzetközi támogatók

Elvégzett műszaki
átvétel

2013-2015.

340.000.000
Szabadka Város,
tartományi szervek,
nemzetközi támogatók

Elvégzett műszaki
átvétel

2013-2018.

Szabadka Város,
polgárok társulásai

Erőszakmentes iskola
programba bekapcsolt
gyermekek %-a

2013-2018.

Szabadka Város

2013-2018.

Szabadka Város,
Egészségház,
Közegészségügyi
Intézet, polgárok
társulása

Programba bekapcsolt
gyermekek %-a
programba bekapcsolt
gyermek %-a

2013-2018.

Szabadka Város

Erőszakmentes iskola
programba bekapcsolt
gyermekek %-a

2013-2018.

Szabadka Város és
más források
200.000.000

Felújított iskolaépületek
%-a
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

2.1.2.21.

Szakiskolásoknak szakmai gyakorlat
végzésére szolgáló központ létrehozása

Szabadka Város,
középiskolák

2013-2018.

Szabadka Város

2.1.2.22.

Hátrányos helyzetű romák oktatása

Szabadka Város,
iskolák, roma
szervezetek,
tartományi szervek,
köztársasági szervek

2013-2014.

Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek,
roma szervezetek

MUTATÓK

Munkaközpont
megnyitás és
beindítása
Oktatási rendszerbe
bekapcsolt gyermekek
száma

Stratégiai cél: 2.2. Lakosság egészségvédelmének javítása egészséges életforma, étkezés és betegségmegelőzés népszerűsítésével,
egészségre nézve kockázatos szokások elleni harccal, betegségek korai felfedezésével, valamint az idejekoráni megfelelő kezelések
biztosításával
Meghatározott cél: 2.2.1. Gyógyszerészi gondozáshoz és elsődleges egészségvédelemhez való hozzáférés növelése
2.2.1.1.

Egyedülálló információs rendszer
létrehozása a Gyógyszertár,
Egészségház, Egészségbiztosítási alap
szabadkai fiókintézete,
Közegészségügyi Intézet és Általános
Kórház között

2.2.1.2.

WebShop – gyógyszerek interneten
való beszerzése
Gyógyszerek disztribúciójának és
hozzáférésének javítása a város egész
területén
Mentőszolgálat épületeinek adaptációja
és bővítése (technikai megközelítés)

2.2.1.3.

2.2.1.4.

Szabadka Város,
Gyógyszertár,
Egészségház,
Közegészségügyi
Intézet, Általános
Kórház

Kidolgozott és
feltelepített információs
rendszer

2013.

Gyógyszertár

Szabadka Város,
Gyógyszertár

2013.

Szabadka Város,
Gyógyszertár

Szabadka Város,
Egészségház

2014.

Szabadka Város,
Egészségház

Interneten beszerzett
termékek %-a
Felszerelt és
működőképes
gyógyszertár
Elvégzett műszaki
átvétel

Szabadka Város,
Gyógyszertár,
Egészségház,
Egészségbiztosítási
alap szabadkai
fiókintézete,
Közegészségügyi
Intézet, Általános
Kórház
Gyógyszertár

2013-2014.
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2.2.1.5.

Gyógyszeripari hulladékok szervezett
gyűjtése és megsemmisítése

Környezetvédelmi
Minisztérium, Szabadka
Város, Gyógyszertár,
polgárok

2014.

2.2.1.6.

Állami és civil szektor közötti
együttműködés fejlesztése a fiatalok
betegségmegelőzését célzó közös
tevékenység céljából

2013-2018.

Szabadka Város

2.2.1.7.

2-es tipusú cukorbetegség, magas
vérnyomás, kolorektális rák, méhnyakrák
és emlőrák korai felderítése a
magasfokúan veszélyeztettek körében

Szabadka Város,
Egészségház, Fiatalok
tanácsadója,
Közegészségügyi
Intézet, iskolák, óvodák,
sportegyesületek,
polgárok társulásai,
Vöröskereszt, Expecto
Mentálhigiéné
Alapítvány, Függőségi
Betegségek Elleni
Harccal Foglalkozó
Bizottság
Egészséház, helyi
közösségek

2013-2018.

Egészségház

Megelőzési programban
felölelt polgárok %-a

Szabadka Város

Megelőzési program
által felölelt iskolák és
gyermekek száma

Szabadka Város,
köztársasági szervek,
Gyógyszertár

Protokoll/szerződés az
együttműködésről
Begyűjtött és
megsemmisített
gyógyszeripari hulladék
mennyisége
Protokoll az
együttműködésről

Meghatározott cél: 2.2.2. Egészséges életmód népszerűsítése, támogatása és ápolása
2.2.2.1.

Helyes táplálkozás népszerűsítése
gyermekek és fiatalok körében a tanügyi
munkások és óvónők szakmai
képzésével

Egészségház,
Közegészségügyi
Intézet, Fiatalok
tanácsadója, iskolák,
szülők

2013-2015.
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

2.2.2.2.

Fizikai aktivitás fontosságának
népszerűsítése (séta, kerékpározás)

2.2.2.3.

Fiatalok tudatosságának növelése
függőbetegségekkel kapcsolatban

2.2.2.4.

Gyermekvédelem interneten

Dátum

Szabadka Város,
Egészségház,
Közegészségügyi
Intézet, polgárok
társulásai, óvodák,
iskolák, egyetemista
központ, helyi
közösségek, médiák,
sportegyesületek
Szabadka Város,
Egészségház, Nemi
Fertőző Betegségek
Tanácsadója, Stav +
Egyesület, iskolák,
médiák
Szabadka Város,
iskolák, rendőrség,
médiák,
Szabadegyetem

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2018.

Szabadka Város

Megvalósított
kampányok száma

2013-2018.

Egészségház

Megelőzési programban
felölelt gyermekek %-a

2013-2018.

100.000
Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

Programmal felölelt
iskolák és gyermekek
száma
Műsorok és a sajtóban
megjelent cikkek száma

2013-2018.

6.000.000Szabadka Város,
tartományi szervek
Szabadka Város

adaptált elsődleges
egészségvédelmi
létesítmények %-a
Egészségotthonok
ésszerűsített hálózata

Meghatározott cél: 2.2.3. Elsődleges egészségvédelmi redszer fejlesztése
2.2.3.1.

2.2.3.2.

Meglevő elsődleges egészségvédelmi és
kórházi létesítmények adaptálása,
szanálása és újraépítése
Város területén működő
Egészségházhoz tartozó rendelők
hálózatának ésszerűsítése

Szabadka Város,
Egészségház,
tartományi szervek
Szabadka Város,
Egészségház

2013-2018.
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

2.2.3.3.

Egészségügyi dolgozók szakmai
továbbképzése és edukációja

Szabadka Város,
Egészségház,
tartományi szervek,
köztársasági szervek

2.2.3.4.

Akut miokardiális betegségben
szenvedők szállítására szolgáló
járművek vásárlása

Szabadka Város,
Egészségház

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

2013-2018.

2013.

MUTATÓK

Szabadka Város,
Egészségház,
egészségügyi dolgozók

Képzést befejezett
egészségügyi dolgozók
%-a
Jelentés a befejezett
képzésről

6.000.000
Szabadka Város

Járművek száma

Stratégiai cél: 2.3. Érzékeny társadalmi csoportok szociális védelmének fokozása, innovatív szervezeti formák és szociális védelmi helyi
szolgáltatások bevezetésével, az ágazatok közti együttműködés és partnerség elvén, továbbá több szolgáltató működtetésével és
szociális inklúzión keresztüli aktív védelemmel
Meghatározott cél: 2.3.1. Különösen érzékeny társadalmi csoportok helyzetének javítása, a meglevő szociális védelmi szervezeti
formák és intézményen kívüli szolgáltatások bővítésével, valamint új innovatív szervezeti formák és szolgáltatások bevezetésével,
hangsúlyt helyezve a megelőzési tevékenységekre
2.3.1.1.

Félúton ház (Half Way House)
elnevezésű szolgáltatások bevezetése

2.3.1.2.

Lakóépületek kiépítése mozgássérültek
részéről történő megközelíthetőséggel

Szabadka Város,
Szociálismunka
Központ
Szabadka Város,
Szociálismunka
Központ, Žarko
Zrenjanin Általános és
Középiskola,
fogyatékkal elők
egyesületei, polgárok
egyesületei, szülők

2013-2018.

800.000
Szabadka Város

2018-

Szabadka Város
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-Kibérelt lakások száma
-Elszállásolt gyermekek
száma
-Létesítmények műszaki
átvétel, ünnepélyes
megnyitás
-Szolgáltatásokat
használók száma

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

2.3.1.3.

Biztonságos ház létrehozása az erőszak
áldozatai számára

Szabadka Város,
Szociálismunka
Központ, hazai és
külföldi befektetők

2.3.1.4.

Személyi segítségnyújtási központ
létrehozása

2.3.1.5.

Menhely létrehozása felnőtteknek és
időseknek

2.3.1.6.

Paliatív gondozás megszervezése a
Gerontológiai Központ keretében

2.3.1.7.

„Roma koordinátor” intézményének
létrehozása a helyi önkormányzatban

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2018-

2.000.000
Szabadka Város

Szabadka Város,
fogyatékkal elők
egyesületei,
Szociálismunka
Központ, polgárok
Szabadka Város,
Szociálismunka
Központ, Gerontológiai
Központ, rendőrség,
Egészségház, hazai és
külföldi
befektetők,tartományi
szervek,köztársasági
szervek

2013-2018.

Szabadka Város

2013-2018.

Szabadka Város

- Épület műszaki
átvétele, ünnepélyes
megnyitás
- Szolgáltatásokat
használók száma

Szabadka Város,
Gerontológiai Központ,
polgárok
Szabadka Város, roma
szervezetek, polgárok,
médiák, nemzetközi
alapok

2013-2018.

Szabadka Város

- Szolgáltatásokat
használók száma

2013-2018.

Szabadka Város,
nemzetközi alapok

- Roma koordinátor
foglalkoztatása
- segélyt igénybe
vevőinek száma és a
koordinátor
szolgáltatásai
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-Épület műszaki
átvétele, ünnepélyes
megnyitás
- Szolgáltatásokat
használók száma
- felhasználók száma

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Stratégiai cél: 2.4. Lakosság nagyobb fokú részvétele a kulturális - és sportéletben, az ágazatok közötti együttműködés és a
fenntartható mechanizmusok fejlesztése révén, amelyek a szolgáltatásokat hozzáférhetővé teszik mindenki számára, valamint a
multikultúralizmus és interkulturalizmus védelme és ápolása
Meghatározott cél: 2.4.1. Befektetések a művelődési és társadalmi célú infrastruktúrába
2.4.1.1.

Nyitott és fedett medencekomplexum
kiépítése

köz- és magánszféra
közötti partnerség,
Szabadka Város, hazai
és külföldi befektetők

2018-

2.4.1.2.

Játszóterek és sportpályák felújítása és
kiépítése

2013-2018.

2.4.1.3.

Fedett jégpálya kiépítése

2.4.1.4.

Sportcsarnok és a Kis Stadion felújítása

Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat, helyi
közösségek, Sport
Egyesület
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat, Stadion
Közvállalat
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat, Stadion
Közvállalat

10.000.000.000
Projektum értékének
végleges felbecsülése
Az optimális megoldás
tanulmányon alapul
Szabadka Város
80.000.000

Épület műszaki átvétele

Kiépített és felújított
játszóterek és
sportpályák száma

2013.

köz- és magánszféra
közötti partnerség
15.000.000,00

Épület műszaki átvétele

2022.

köz- és magánszféra
közötti partnerség

- Felújított
létesítmények száma
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

2.4.1.5.

Népszínház felújítása

Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek

2022.

2.4.1.6.

Zsinagóga felújítása

Szabadka Város,
tartományi
szervek,köztársasági
szervek, Zsidó község,
külföldi befektetők

2022.

2.4.1.7.

Szakrális építmények és a belvárosi
épületek utcai és udvari homlokzatának
restaurálása

Szabadka Város,
Községközi
Műemlékvédelmi Intézet

2013-2014.

2.4.1.8.

Történelmi és kulturális értékű
létesítménykomplexum restaurálása és
felújítása

Szabadka Város,
Községi
Műemlékvédelmi Intézet

2022.

2.4.1.9.

Ingatlan kulturális javak műszaki
védelmét célzó intézkedések
megtételével foglalkozó alap létrehozása

Szabadka Város,
Községi
Műemlékvédelmi Intézet

2015.

Szabadka Város,
tartományi
szervek,köztársasági
szervek,
köz- és magánszféra
közötti partnerség
Projektum értékének
végleges felbecsülése
Az optimális megoldás
tanulmányon alapul
450.000.000
Szabadka Város,
tartományi
szervek,köztársasági
szervek, Zsidó község,
külföldi befektetők
45.000.000
Szabadka Város

5.000.000
Szabadka Város
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MUTATÓK

Munkálatok befejezése
és felügyeleti szerv
részéről hitelesített
munkálatok adás-vétele

Munkálatok befejezése
és felügyeleti szerv
részéről hitelesített
munkálatok adás-vétele	
  

Munkálatok befejezése
és felügyeleti szerv
részéről hitelesített
munkálatok adás-vétele	
  
Munkálatok befejezése
és felügyeleti szerv
részéről hitelesített
munkálatok adás-vétele	
  
Képviselő testület
részéről alapítvány
létrehozásáról szóló
határozat meghozatala

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

2.4.1.10.

Amfiteátrum és Eurocinema mozi
felújítása

Szabadka Város,
Szabadegyetem

2013-2015.

2.4.1.11.

Nyári színpad adaptálása

Szabadka Város,
Szabadegyetem, Palić
Park Kft.

2013-2015.

2.4.1.12.

Gyermekszínház felújításának
befejezése

Szabadka Város

2013.

35.000.000
Szabadka Város,
tartományi szervek
35.000.000
Szabadka Város,
tartományi szervek

MUTATÓK

Felújított Amfiteátrum

Munkálatok befejezése
és felügyeleti szerv
részéről hitelesített
munkálatok adás-vétele	
  

1.500.000
Szabadka Város

Meghatározott cél: 2.4.2. Kulturális és szórakoztató városkép fejlesztése
2.4.2.1.

Interkulturalizmus stratégiájának
kidolgozása

2.4.2.2

Kulturális programok népszerűsítése
idegenforgalom fejlesztése céljából

Szabadka Város,
kultúrintézmények és
polgárok társulásai
Szabadka Város, ElittePalić, Palić Park Kft.,
Szabadka Város
Idegenforgalmi
Szervezete,
Szabadegyetem, Danilo
Kiš Kultúrközpont,
Népkör Magyar
Művelődési Központ,
Kosztolányi Dezső
Színház

Kidolgozott stratégia

2013-2018.

Szabadka Város
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Megtartott promóciók
száma

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

2.4.2.3.

Kulturális események éves tervének és
programjának kidolgozása a kulturális
események megfelelőbb
összekapcsolása céljából (kategorizálás,
szponzorálás stb.)

2.4.2.4.

Sportesemények éves tervének és
programjának kidolgozása a
sportesemények megfelelőbb
összekapcsolása végett

Szabadka Város,
Szabadka Város
Idegenforgalmi
Szervezete, kulturális
művelődési társulatok,
Városi Múzeum,
Művészeti találkozó, Dr.
Vinko Perčić Galéria,
Könyvtár, Kosztolányi
Dezső Színház,
Gyermekszínház,
Állatkert, Lifka Sándor
Art Mozi, Népszínház,
Szabadegyetem
Szabadka Város,
Sportszövetség,
Stadion Közvállalat,
sportegyesületek,
Szabadka Város
Idegenforgalmi
Szervezete

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2022.

Szabadka Város

Kidolgozott éves terv és
program

2013-2018.

Szabadka Város

Kidolgozott éves terv és
program
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

2.4.2.5.

Multikulturális, multietnikus és
multinacionális környezet pozitív
gyakorlatának kiemelése

2.4.2.6.

Skanzen (szabadtéri múzeum) létesítése

Szabadka Város,
Nemzeti Tanácsok,
kulturális művelődési
társulatok, Népkör
Magyar Művelődési
Központ, Szerb
kultúrközpont,
Bunjevačko kolo horvát
kultúrközpont,
Könyvtár, Bunyevác
kultúrközpont,
Roma edukációs
központ, Roma
kultúrközpont, Ruszin
kultúrközpont, Szerb
pravoszláv egyház,
Katolikus
egyházmegye,
Evangélikus egyház,
Zsidó község, Iszlám
vallási közösség
Szabadka Város, Városi
Múzeum, Községközi
Műemlékvédelmi
Intézet, Történelmi
Levéltár

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2018.

Szabadka Város

Megtartott
rendezvények száma

2013-2018.

Szabadka Város

Hagyományosan
felszerelt létesítmények
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

2.4.2.7.

Kulturális örökség ismertetése, különös
tekintettel a szecesszióra - városi séta

2.4.2.8.

Nemzeti jelentőségű rendezvények
támogatása a város területén
Városi Múzeum padláshelységének
raktárrá és konzerválási műhellyé való
átalakítása

2.4.2.9

Szabadka Város,
Szabadka Város
Idegenforgalmi
Szervezete, Városi
Múzeum, Községközi
Műemlékvédelmi
Intézet, Történelmi
Levéltár
Szabadka Város
Szabadka Város,
Szabadkai Városi
Múzeum

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

2013-2018.

MUTATÓK

Megszervezett séták és
résztvevők száma

2012-2022.

Szabadka Város

2014-2015.

10.785.000
Szabadka Város,
tartományi szervek

Támogatott
rendezvények száma
Raktár és konzerválási
műhelyek a Városi
Múzeum keretein belül

Meghatározott cél: 2.4.3. Város területén élő gyermekek és fiatalok szabadidő minőségének javítása
2.4.3.1.

Ifjúsági kultúrközpont lérehozása

2.4.3.2.

Fiatalok sport és szabadidő
tevékenységéhez szükséges
sportpályák, valamint játszóterek
felújítása és kiépítése a helyi
közösségekben

2.4.3.3.

Sportpályák és létesítmények
megközelítését gátló műszaki akadályok
eltávolítása a város területén a
mozgássérültek és gyermekek részérőli
megközelíthetőség miatt

Szabadka Város,
ifjúsági szervezetek és
egyesületek
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat, helyi
közösségek,
Sportszövetség
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat, fogyatékkal
elők egyesületei,
közintézmények,
befektetők

Megnyitott ifjúsági
központ
2013-2018.

1.000.000
Szabadka Város

2013-2018.
Szabadka Város,
támogatók
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Kiépített és felújított
játszóterek és
sportpályák száma

Eltávolított műszaki
akadályok száma

Szám

2.4.3.4.

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Vidéki fiatalok látogatásának
megszervezése a város kulturális
eseményeiben való részvétel végett

Helyi közösségek,
iskolák,
kultúrintézmények,
Subotica-trans, szülők

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

2013-2018.

kultúrintézmények,
szülők, támogatók

MUTATÓK

Megszervezett
látogatások száma

Stratégiai cél: 2.5. Lakosság egyenjogúságának fokozása az érzékeny társadalmi csoportoknak a közösségi életbe való bekapcsolását
célzó mechanizmusok létrehozásával, a nemzeti identitás megőrzése, az interkulturalizmus és a demokratikus értékek népszerűsítése,
valamint a pronatális politika meghatározása
Meghatározott cél: 2.5.1.	
  Nemi egyenlőségi és nemi szempontú költségvetési politika bevezetése
2.5.1.1.

Nemi egyenjogúsági tanács létrehozása

2.5.1.2.

Nemi egyenjogúsági akcióterv
kimunkálása

2.5.1.3.

Helyi önkormányzat minden hatályos
jogszabályának összehangolása a nemi
egyenjogúság elveivel, és a nőknek,
valamint a megkülönböztetett
csoportoknak a képviselő testületekben
való nagyobb fokú részvételével
összefüggő feltételek megteremtése
minden szinten és a döntéshozatal
folyamatában

Képviselő testület
elnöke, bizottság tagok,
polgárok társulásai,
szakemberek
meghatározott
területekre
Szabadka Város, Nemi
egyenjogúsági tanács,
Ombudsman, polgárok
társulásai,
közintézmények
Szabadka Város, Nemi
Egyenjogúsági Tanács

2014.

Képviselő testület
meghozott határozata
nemi egyenjogúsági
tanács létrehozásáról

2014.

Kidolgozott stratégia,
amelyet a Város
képviselő testülete
fogad el

2013-2018.

Szabadka Város
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Összehangolt
jogszabályok száma,
minimális eljárási
szabványok
meghozatala

Szám

2.5.1.4.

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Lakosság szenzibilizációja a nemek
közötti egyenjogúsággal szemben a
nemi egyenjogúság integrálását célzó
oktatási rendszer kapacitásainak
fokozásával az oktatásban

Meghatározott cél: 2.5.2. Foglalkoztatás, női vállalkozások és önfoglalkoztatás ösztönzése, a nők és a többszörösen diszkriminált
csoportok helyzetének a munkapiacon való javítása végett
2.5.2.1.

Nők és megkülönböztett csoportok
vállalkozásának és más
önfoglalkoztatási formáinak ösztözését
célzó hitelprogramok, új munkákon
keresztül

Szabadka Város

2.5.2.2.

Intézkedések ösztöndíjak odaítélésére
nőknek

Szabadka Város

Szabadka Város

2015.

Szabadka Város

Képviselő testület
részéről meghozott
határozat nők és
megkülönböztetett
csoportok
vállalkozásának
ösztönzését célzó
hitelalap létrehozásáról
Határozatok
meghozatala az
ösztöndíjak odaítélési
kritériumainak
bővítéséről

Meghatározott cél: 2.5.3. Polgárok szenzibilizációja a nemek közötti egyenjogúsággal szemben, a nemek egyenjogúságának
integrálását célzó oktatási rendszer kapacitásainak növelésével az oktatásban
2.5.3.1.

Nemek közti egyenjogúsággal
összefüggő programtartalmak
kidolgozása, amelyeket az osztálytermi
oktatásban használnak

Iskolák, Nemi
Egyenjogúsági Tanács,
polgárok társulásai

2014-2018.

Meghatározott cél: 2.5.4. Aktív ifjúsági politika össztönzése
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Kidolgozott programok
száma

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2.5.4.1.

Ifjúsági tanács alakítása

Szabadka Város,
ifjúsági egyesületek,
polgárok társulásai

2013.

Szabadka Város

2.5.4.2.

Ifjúsági iroda létrehozása az
önkormányzat keretében
Helyi ifjúsági akcióterv kidolgozása és
végrehajtása

Szabadka Város

2013.

Szabadka Város

Szabadka Város

2013.

Szabadka Város

Város képviselő
testülete elfogadja a
helyi ifjúsági akciótervet

2.5.4.3.

Város képviselő
testülete határozatot
hoz az Ifjúsági tanács
megalakításáról
Megnyitott ifjúsági iroda

Meghatározott cél: 2.5.5. Nemzeti identitás megőrzését célzó aktív politika ösztönzése
2.5.5.1.

2.5.5.2.

Nemzeti tanácsokra nézve fontos
rendezvények folyamatos
finanszírozásának biztosítása a város
költségvetésének meghatározott
tételeiből
Nemzeti tanácsokra nézve fontos
rendezvények állandó
népszerűsítésének biztosítása a
médiákban

Szabadka Város,
Nemzeti Tanácsok

2013-2022.

Szabadka Város

Különálló pozíció
meghatározása a Város
költségvetésében

Szabadka Város,
Nemzeti Tanácsok,
mediák

2013-2022.

Szabadka Város,
Nemzeti Tanácsok

Város részéről
médiákon keresztül
figyelemmel kísért
rendezvények száma

Szabadka Város

2013-2018

200.000
Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek,
közvállalatok és
intézmények

Város képviselő
testülete elfogadja a
natalitás ösztönzését
célzó helyi akciótervet

Meghatározott cél: 2.5.6. Natalitás ösztönzése
2.5.6.1

Natalitás ösztönzését célzó akcióterv
kidolgozása
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Szám

2.5.6.2

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Nagycsaládos támogatási rendszer
bevezetése

Szabadka Város

Dátum

2013-2022.

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források
5.000.000
Szabadka Város,
támogatók

MUTATÓK

Városi tanács
határozatot hoz a
nagycsaládosok
támogatásáról

KÖRNYEZETVÉDELEM

Vízió: Szabadka Város, felismerve a természeti tőke értékét, „zöld” ökológiai szempontból megfelelő
technológiákon, újrahasznosításon és felújított energiaforrásokba való befektetéseken keresztül fektet be az említett
természeti tőke értékének megőrzésébe. A városrendezés az építészeti örökség, a természeti és gazdasági örökség
összehangolásán alapul, aminek során e három elemnek a fenntartható városfejlesztéshez való összehangolt
hozzájárulása elegendhetetlen. A Várost olyan ökológiai hálózatok keretében összekapcsolt természeti javak veszik
körül, amelyek fejlesztése hagyományos értékekből és az erőforrások fenntartható felhasználásából, valamint
oktatási és szabadidős tartalmak kimunkálásából indulnak ki. Szabadka Város területén fejlett közlekedési
infrastruktúra és logisztika található, amelyek az egészséges életformák, különösen a kerékpározás hagyományának
ápolása mellett, a gazdaság és a polgárok szükségleteinek kielégítését célozzák.
ELSŐBBSÉG : 3. KÖRNYEZETVÉDELEM

Stratégiai cél: 3.1. Fenntartható fejlődés biztosítása, területi és városrendezéssel, munkával szerzett értékek optimálás kihasználásával
és természeti erőforrásokkal, védett területekkel és hulladékkal való gazdálkodással, a környezetbarát technológiák bevezetésének
ösztönzésével, a legjobb elérhető technológiai és műszaki megoldások alkalmazásával a termelési folyamatokban, amelyek magasfokú
egészségvédelem és környezetvédelem megvalósítását biztosítják
Meghatározott cél: 3.1.1. Igazgatás, végrehajtás és eljárás biztosítása az elfogadott területi és városrendezési tervek alapján
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.1.1.1.

Adatbázis létrehozása a területről, mint
forrásról és tájelemekről

3.1.1.2.

Fenntartható területi és városrendezési
tervek kialakítását célzó módszerek
alkalmazásával kapcsolatos
mechanizmusok kifejlesztése

3.1.1.3.

Elfogadott tervek megvalósításának
ellenőrzésére szolgáló metodológiák
alkalmazási mechanizmusainak
létrehozása

3.1.1.4.

Helyszínek nyilvántartásba vétele, a
környezet veszélyeztettségének
felmérése és osztályozása a szanálási
elsőbbségek meghatározása végett

Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
közvállalatok,
Közegészségügyi
Intézet - Szabadka,
Tartományi
Természettvédelmi
Intézet - Üjvidék,
polgárok társulásai
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
Városrendezési Intézet,
Szabadka Város

Szabadka Város,
Szabadka, polgárok
társulásai, helyi
közösségek, érdekelt
személyek
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
Városrendezési Intézet,
Szabadka Város,
felhatalmazott
laboratóriumok

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2015.

Szabadka Város,
nemzetközi pályázatok

Bevitt paraméterek
(rétegek) száma

2014-2017.

Szabadka Város,
nemzetközi pályázatok

A kidolgozott terveknek
a fenntartható fejlesztés
alapelveivel való
összehangoltsága

2013-2017.

Szabadka Város,
nemzetközi pályázatok

A tervvel összhangban
realizált területeknek az
összterületekhez
viszonyított aránya

2013-2017.

Szabadka Város,
támogatások,
Nemzetközi pályázatok

Nyilvántartott
helyszínek száma
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Meghatározott cél: 3.1.2. Víztartalékok integrált és ésszerű használatának biztosítása
3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

2013-2018.

Szabadka város területén (peremvárosi
településeken) élő lakosság és más
fogyasztók szükségleteire szolgáló
csatornázási és vízellátási koncepcióról
szóló tanulmány felülvizsgálása
- Felszíni vizek város területére történő
elvezetését szolgáló rendszer
kiépítésének megvitatása, a meglevő
vízforrások megőrzése és a jövőbeli
vízhiány elkerülése céljából
Vízellátási rendszer létrehozás:
I.Vízkivételi művön kutak fúrása és
felszerelése, a II. Vízkivételi művön
összekötő vezetékek és komplexum
kiépítése, továbbá meghatározott
csoportok szerinti településeken

Vízművek és
Csatornázási KK,
Szabadka Város,
Vajdasági vizek,
Építészeti egyetem,
szakintézmények

Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK,
Tartományi
Mezőgazdasági
Titkárság

2013-2022.
folyamatosan

Kollektorhálózat kiépítése és
felszerelése ( II. és VII.)

Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK

2013-2018.

5.000.000

Kidolgozott tanulmány

Szabadka Város,
támogatások

2.385.488.368

Befejezett projektumok

Szabadka Város,
támogatások, Európai
Újjáépítési és
Fejlesztési Bank,
Vízművek és
Csatornázási KK
1.039.600.000
Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bank,
Költségvetés, Vízművek
és Csatornázási KK,
alapok és támogatók
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Befejezett
alapprojektum

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

3.1.2.4.

Szennyvíztisztitó Bajmokon, szivattyú
teleppel és fővezetékkel

Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK

2013-2015.

287.500.000,00
Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK,
alapok és támogatók

Befejezett projektum

3.1.2.5.

Nyomócsatorna építése Szabadka és
Palics között, szivattyúteleppel és
visszatartó vízgyűjtővel a
szennyvíztisztitómű keretében

Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK

2013-2017.

230.000.000

Befejezett kiépítési
munkálatok

Átfogó megoldás kidolgozása a
csapadékvízekre a VII., VIII. vízgyűjtőn
és Szabadka és Palics között, valamint a
csapadék- és használt vizekre az O
vízgyűjtőtől az építkezésre előirányzott
terület nyugati határáig
Csővezetékek elhelyezése a III. kollektor
nyitott részén a Bajnát utcától a
szennyvíztisztító-műig, főprojektum
kidolgozása, a O.,I.,II.,III.,IV.,V. és VI.
vízgyűjtők általános megoldásának
felülvizsgálása
I. és II. Vízkivételi művön történő
kiválasztott kísérleti projektum
megvalósítása és kidolgozása

Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK

2013-2014.

10.000.000
Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK,
alapok és támogatók

Kidolgozott megoldás

Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK

2013-2014.

16.000.000,00
Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK,
alapok és támogatók

Kidolgozott
tervdokumentáció

Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK

2013-2015.

2.500.000,00
Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK,
alapok és támogatók

Megvalósított projektum

3.1.2.6.

3.1.2.7.

3.1.2.8.

Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK,
alapok és támogatók
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.1.2.9.

Ivóvíz minősége rendszeres
ellenőrzésének bevezetése és a víz
minőségének a szabványokkal való
összehangolása

3.1.2.10.

Ipari-technológiai folyamatokban és a
nagyobb vízfogyasztók esetében az
ésszerű vízfogyasztást és a többszöri
vízhasználatot célzó mechanizmusok
felállítása

Vízművek és
Csatornázási KK,
Szabadka Város,
felhatalmazott
laboratóriumok /
Közegészségügyi
Intézet
Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK, ipari
képviselők

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2018.

2.000.000,00 évente
Szabadka Város

Vízellátási hálózatba
bekapcsolt háztartások
száma a szabványokkal
összhangban

2013-2018.

Szabadka Város,
vízhasználók

Többszörösen
felhasznált víz
mennyiségének aránya
az összefogyasztáshoz
viszonyítva
Az ipari folyamatokban
elfogyasztott
összvízmennyiség
csökkenése

3.1.2.11.

Ésszerű vízhasználatot célzó
mechanizmusok felállítása a
háztartásokban (családi és társas
házakban)

Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK,
lakosság, médiák

2013-2018.

Szabadka Város,
vízfogyasztók

Összvízfogyasztás
csökkenése a
háztartásokban

3.1.2.12.

Város területén lévő összes fogyasztó
által termelt szennyvíz ellenőrzött
begyűjtésének és tisztításának
végrehajtása
Város területének közcsatornahálózattal
való nagyobb fokú lefedése

Köztársasági szervek,
Szabadka Város,
felhasználók

2013-2018.

Szabadka Város,
vízfogyasztók,
pályázatok

Szabadka Város,
Vízművek és
Csatornázási KK,
felhasználók

2013-2018.

Szabadka Város,
vízfogyasztók,
pályázatok,
támogatások

Megtisztított víz %-ban
kifelyezve az
összszennyvízhez
viszinyítva
Közcsatornahálózatra
kapcsolt felhasználók
száma

3.1.2.13.
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.1.2.14.

Fürdővíz minőségének a szabványokkal
való összehangolása

3.1.2.15.

Víztisztitó berendezésekből származó
iszap megfelelő kezelésének, újbóli
használatának és tárolásának
biztosítása

3.1.2.16.

Vízfolyások és vízgazdálkodási
létesítmények rendezése és
karbantartása (nyitott csatornák,
amelyek a víznek a város területéről
történő elvezetését szolgáló rendszer
részei)
Talajvizek és felszíni vizek, valamint a
nagyobb vízfelhasználók telekkönyvének
kimunkálása

3.1.2.17.

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, Palić Park
Kft., Vízművek és
Csatornázási KK,
felhatalmazott
laboratóriumok,
szomszédos területek
tulajdonosai és
használói
Vízművek és
Csatornázási KK,
Köztisztasági és
Parkosító Kommunális
Közvállalat, Regionális
hulladéktároló Kft.
Szabadka Város,
Vajdasági vizek
Közvízgazdálkodási
Vállalat

2013-2018.

Szabadka Város,
felhasználók

Víz állapotának fizikaikémiai, biológiai és
mikrobiológiai mutatói

2013-2018.

Szabadka Város,
pályázatok

Tisztításkor keletkezett
iszapmennyiség %-os
csökkenése

2013-2018.

Szabadka Város

Szabályzott vízfolyások
hosszúsága

Szabadka Város,
Vajdasági vizek
Közvízgazdálkodási
Vállalat, Építészeti
egyetem, Szabadka
Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat, illetékes
tudományos-kutató
intézmények

2013-2018.

Szabadka Város,
pályázatok

Kidolgozott telekkönyv
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Meghatározott cél: 3.1.3. Levegő minőségének és a települési zaj megfelelő szintjének biztosítása
3.1.3.1.

3.1.3.2.

3.1.3.3.

3.1.3.4.

Környezeti levegő minőségének
figyelemmel kísérésére szolgáló
program fejlesztése automata állomások
bevezetésével, mozgó forrásokból
származó levegő és ipari levegő
figyelemmel kísérésével, valamint
allergén növények írtásával
Káros gázok csökkentett kibocsátásának
ösztönzése, tisztább üzemanyagok
bevezetésével a tömegközlekedésben,
és tömegközlekedés minőségének
javítása, személygépkocsik
használatának csökkentése végett
Környezeti zaj figyelemmel kísérésének
javítása a mérések számának és
gyakoriságának növelésével és az
adatok grafikai térképes ábrázolásával
Közlekedési zaj csökkentésének
ösztönzése a teherforgalom és az
átutazó forgalom kihelyezésével a
városból, a tömegközlekedés
minőségének javításával, a lakosságnak
a hangjelzések csökkentésével
összefüggő tudatosságának
kialakításával és más zajforrások
ellenőrzésével

Szabadka Város,
tartományi szervek,
felhatalmazott
laboratóriumok,
közlekedésügyi
intézmények

2013-2015.

Állami szervek és
közlekedésügyi
intézmények, Szabadka
Város

2013-2015.

Szabadka Város,
felhatalmazott
laboratórium,
közvállalatok
Szabadka Város,
közvállalatok, Szerbiai
utak közvállalat,
Belügyminisztérium,
polgárok társulásai,
médiák

2013-2015.

1.000.000 /évente
Szabadka Város

1.000.000/évente
Szabadka Város

Automata állomások
üzembe helyezése és a
levegő minőségének
nyilvántartása

Káros gázok
csökkenésének
százaléka

Mérési eredmények
500.000 / évente
Szabadka Város

2013-2018.

Szabadka Város,
pályázatok,
támogatások

Meghatározott cél: 3.1.4. Talajvédelem
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Zajszint csökkenésének
%-a

Szám

3.1.4.1.

3.1.4.2.

3.1.4.3.

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Adatbázis létrehozása - talajminőség
ellenőrzése az urbánus övezetekben a
szennyező anyagok jelenlétének
megállapítása céljából (leromlott talaj,
veszélyeztett területek, szennyezett
helyek, iparilag szennyezett területek)
Eolikus üledék mennyiségének
figyelemmel kísérése, mezőgazdasági
védőövezetek létrehozása, szélvédő
övezetek létrehozás és újraépítése

Szabadka Város,
felhatalmazott
laboratórium

2013-2018.

Szabadka Város,
pályázatok

Kidolgozott adatbázis

Szabadka Város,
illetékes tudományoskutató intézmények,
erdészeti közigazgatás,
bejegyzett faiskolák

2013-2015.

41.500.000,00-2013.
Szabadka Város,
támogatás,pályázatok

Figyelemmel kísérési
rendszer létrehozása és
az eolikus üledék
csökkentett mennyisége

Öko-termelés fejlesztésének támogatása
- kísérleti projektum az alábbiak útján:
- öko-mezőgazdasági gazdálkodás
bevezetésével
- öko-diverzitás megőrzésével – őshonos
háziállatok tenyésztése
- öko-nyersanyagok feldolgozásának
fejlesztési programjának a családi
gazdaságokban
- tanyák revitalizálásával

Szabadka Város,
tartományi szervek,
Tartományi
Természetvédelmi
Intézet, polgárok
társulásai

Szabadka Város,
pályázatok

Megvalósított
projektumok

2013-2022.
folyamatosan
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Szám

3.1.4.4.

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Közhasználatú zöld területek és parkok
rendezése, felújítása és bővítése,
valamint erdősítés

Szabadka Város,
Köztisztasági és
Parkosító Kommunális
Közvállalat, Szabadka
Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
Városrendezési Intézet,
Palics-Ludas
Közvállalat, erdészeti
közigazgatás,
bejegyzett faiskolák,
polgárok társulásai

Dátum

2013-2018.
folyamatosan

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források
Szabadka Város,
pályázatok

MUTATÓK

felújított és újonan
betelepített helyszínek
területe %-ban

Meghatározott cél: 3.1.5. Védett természeti javak állapotának javítása és aktív védelmi intézkedések foganatosítása a Szabadka
közelében levő védett területeken
3.1.5.1.

Ludasi-tó szanálása és
szennyezettségének megszűntetése tanulmány és műszaki tervdokumentáció
kidolgozása

Köztársasági szervek,
tartományi szervek,
Szabadka Város,
Tartományi
Természettvédelmi
Intézet, Palics-Ludas
Közvállalat, Vajdasági
vizek
Közvízgazdálkodási
Vállalat, illetékes
tudományos-kutató
intézmények

2013-2018.
Szanálási tanulmány

7.000.000
Szabadka Város,
tartományi szervek,
köztársasági szervek
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Kidolgozott Tanulmány
és dokumentáció

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.1.5.2.

Észak-bácska regionális vízellátó
rendszere kiépítésének befejezése

3.1.5.3.

Szabadkai régió tájegységével
kapcsolatos tanulmány kidolgozása

3.1.5.4.

Víztartalékok állapotának megállapítása

3.1.5.5.

Víztartalékok állapotának javításával
összefüggő tanulmány

3.1.5.6.

Tanulmány a mezőgazdasági
hulladéknak tüzelési célra való
felhasználatáról Szabadka város
területén
Kísérleti projektum a Tanulmányból

3.1.5.7.

Szabadka Város,
Vajdasági vizek
Közvízgazdálkodási
Vállalat
Tartományi
Természettvédelmi
Intézet, illetékes
tudományos-kutató
intézmények
Szabadka Város,
Vajdasági vizek
Közvízgazdálkodási
Vállalat, tudományoskutató intézmények
Szabadka Város,
Vajdasági vizek
Közvízgazdálkodási
Vállalat, Tartományi
Természettvédelmi
Intézet
Szabadka Város,
érdekelt alanyok

Szabadka Város,
tervezési-műszaki iroda

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2018.

Szabadka Város,
tartományi szervek

Kidolgozott rendszer

2013-2015

500.000,00
Szabadka Város,
támogatások

Kidolgozott Tanulmány

2013-2018.

Szabadka Város,
támogatások

Nyilvántartott állapot

2013-2018.

Szabadka Város,
támogatások

Kidolgozott tanulmány

2013-2018.

Szabadka Város,
támogatások

Kidolgozott tanulmány

2013-2018.

Szabadka Város,
támogatások

Implementált projektum
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.1.5.8.

Biológiai folyosó létrehozása a Palicsi-tó
és a Ludasi-tó között (védősáv a Palicsi
és a Ludasi csatorna körül)

3.1.5.9.

Palicsi-tó vizének minőségével és
állapotával összefüggő
programtevékenységek felülvizsgálása
(Palics település szennyvízcsatorna
hálózatának kiépítése és
csatlakoztatása, védősáv létesítése a tó
körül, a tóból kiemelt iszap szanálása és
szennyezettségének megszüntetése, a
városi szennyvíztisztitó műküdésének
fejlesztése, földművesek képzése,
biológiai szennyvíztisztitók létrehozása a
tanyákon)
Palicsi Nagy Park védelme és szanálása

3.1.5.10.

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, Palić Park
Kft., illetékes
tudományos-kutató
intézmények, Vajdasági
vizek
Közvízgazdálkodási
Vállalat,
polgárok társulásai
Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, Palić Park
Kft., illetékes
tudományos-kutató
intézmények, Vajdasági
vizek
Közvízgazdálkodási
Vállalat,
polgárok társulásai

2013-2022.

Szabadka Város,
pályázatok

Létrehozott védősáv a
Palicsi és a Ludasi
csatorna körül

2013-2022.

200.000.000,00 dinár
évente
Szabadka Város,
pályázatok

Védett javak
fenntarthatóságának
paraméterei

Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, Tartományi
Természettvédelmi
Intézet, Vajdasági vizek
Közvízgazdálkodási
Vállalat, illetékes
tudományos-kutató
intézmények

2013-2018.

20.000.000,00

Nagy Park
dendroflórájának
állapota

Szabadka Város,
pályázatok
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.1.5.11.

Sztyeppei és homokpusztai élőhelyek
megvédése, a kifejezetten védett fajok
populációjának növelése Szabadka
környékén levő védett területeken

3.1.5.12.

Természeti ritkaságok élőhelyeinek
revitalizálása a Szabadkai
HomokvidékTájvédelmi Körzetben

3.1.5.13.

Inváziós fajok (parlagfű, selyemkóró)
terjedésének megakadályozása a helyi
lakosságnak és a polgárok
egyesüléseinek szervezett
együttműködésével
Homok kitermelésére vonatkozó
intézkedések redszerének felállítása a
Szabadkai Homokvidék Tájvédelmi
Körzetben és a homokbánya
revitalizálása

3.1.5.14.

Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, Tartományi
Természettvédelmi
Intézet, illetékes
tudományos-kutató
intézmények
Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, Tartományi
Természettvédelmi
Intézet, illetékes
tudományos-kutató
intézmények
Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, helyi
lakosság, polgárok
társulásai, médiák
Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, illetékes
minisztériumok,
illetékes tudományoskutató intézmények

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2018.

Szabadka Város,
köztársasági szervek,
tartományi szervek

Vonatkozó helyszínek
ökológiai állapota

2013-2018.

Szabadka Város,
köztársasági szervek,
tartományi szervek

Vonatkozó helyszínek
ökológiai állapota

2013-2018.
Szabadka Város

2013-2018.

Szabadka Város
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Inváziós fajokkal
betelepült terület
csökkenése %-ban

Felállított ellenőrzési
rendszer

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.1.5.15.

Vízgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Palics - Ludas vízgyüjtő területén

3.1.5.16.

Mezőgazdasági földterületek
fenntartható hasznosítása Szabadka
védett területein

3.1.5.17.

Hagyományos marhafajták bevezetése
Szabadka védett területeihez tartozó
legelőkön és réteken, különösen a
Szabadkai Homokvidék Tájvédelmi
Körzetben

Illetékes
minisztériumok,
Vajdasági vizek
Közvízgazdálkodási
Vállalat, Szabadka
Város, Palics-Ludas
Közvállalat, Tartományi
Természettvédelmi
Intézet, illetékes
tudományos-kutató
intézmények
Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, védett
területen lévő parcellák
tulajdonosai és
használói, polgárok
társulásai
Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, helyi
lakosság, Tartományi
Természettvédelmi
Intézet, polgárok
társulásai

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2018.

Szabadka Város,
köztársasági szervek,
tartományi szervek

Természetvédelemi
szükségletekkel
összehangolt rendszer
létrehozása

2013-2018.

Szabadka Város,
pályázatok

Védett területek
igazgatási terveivel
összehangolt használat

2013-2018.

Szabadka Város,
pályázatok

Legelők és rétek
ökológiai állapota
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.1.5.18.

Kísérleti projektum őshonos erdei
növényfajok védelmére

3.1.5.19.

Kísérleti projektum öko-gazdálkodásra
Szabadka meghatározott
természetvédelmi területein

Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, Tartományi
Természettvédelmi
Intézet, Vajdasági
Erdőgazdálokodási
Közvállalalt,
tudományos-kutató
intézmények
Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat,Tartományi
Természettvédelmi
Intézet, tudományoskutató intézmények,
polgárok társulásai

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2015-2018.

Szabadka Város,
pályázatok

Megvalósított projektum

2015-2018.

Szabadka Város,
pályázatok

Megvalósított projektum

Meghatározott cél: 3.1.6. Természeti értékek figyelemmel kísérése és népszerűsítése és a helyi lakosságnak a öko-diverzitás és a
természeti források védelmével kapcsolatos edukációja
3.1.6.1.

Nyári munkatáborok védett területeken

3.1.6.2.

Kutatótáborok védett területeken

Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, polgárok
társulásai, önkéntes
szolgálatok
Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, oktatási
intézmények, polgárok
társulásai, egyetemisták

folyamatosan

Szabadka Város,
pályázatok, érdekeltek
részvétele

Megszervezett táborok
és résztvevők száma

folyamatosan

Szabadka Város,
pályázatok, érdekeltek
részvétele

Jelentések a kutatások
eredményeiről
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.1.6.3.

Ludasi-tó különleges természeti
rezervátumában levő vizes élőhelyek
figyelemmel kísérése

3.1.6.4.

Ludasi látogatóközpont berendezésének
befejezése, a kiállítás felállítása és az
iskolás gyerekek természetvédelmi
oktató programjának fejlesztése

3.1.6.5.

Túraösvényeknek és a Látogatók
Információs Központjának rendezése a
Szabadkai Homovidékek Tájvédelmi
Körzetben

Palics-Ludas
Közvállalat, Tartományi
Természettvédelmi
Intézet, illetékes
tudományos-kutató
intézmények, polgárok
társulásai
Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, illetékes
oktatási intézmények,
polgárok társulásai
Palics-Ludas
Közvállalat

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Szabadka Város,
tartományi szervek,
pályázatok és
támogatások

Jelentések a kutatások
eredményeiről

2013-2015.

Szabadka Város,
pályázatok és
támogatások

Befejezett munkálatok

2013-2018.

Szabadka Város,
köztársasági szervek,
tartományi szervek,
pályázatok és
támogatások

Rendezett ösvények

2013-2018.

Szabadka Város,
köztársasági szervek,
tartományi szervek,
pályázatok és
támogatások

Felvásárolt és
revitalizált telkek száma
és azok területe

folyamatosan

Meghatározott cél: 3.1.7. Természetes élőhelyek revitalizálása
3.1.7.1.

Telkek felvásárlása és revitalizálása a
Ludasi-tó KTR-ben

Illetékes
minisztériumok, PalicsLudas Közvállalat
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.1.7.2.

Hidrológiai egységek védelme

3.1.7.3.

Ökológiai és zöld folyosók létesítése és
fenntartása a Kőrös-ér mentén

Illetékes
minisztériumok,
illetékes tudományoskutató intézmények,
Szabadka Város,
Vajdasági vizek
Közvízgazdálkodási
Vállalat, Palics-Ludas
Közvállalat
Szabadka Város,
Vajdasági vizek
Közvízgazdálkodási
Vállalat, Palics-Ludas
Közvállalat

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

folyamatosan

Szabadka Város,
köztársasági szervek,
tartományi szervek,
pályázatok és
támogatások

Élőhelyek ökológiai
feltételei

2013-2020.

Szabadka Város,
köztársasági szervek,
tartományi szervek,
pályázatok és
támogatások

Folyosók állapota

Meghatározott cél: 3.1.8. Együttműködés a védett területek nemzeti és regionális hálózatának keretében, ökofolyosók és hálózatok
létrehozásával
3.1.8.1.

Szabadkai régió ökológiai hálózatának
kialakítása

3.1.8.2.

Kőrös-ér - Rečica Kireš közös
határontúli védett terület létrehozása

Illetékes
minisztériumok,
Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, Tartományi
Természettvédelmi
Intézet
Illetékes
minisztériumok,
Szabadka Város,
Palics-Ludas
Közvállalat, határontúli
partnerek

2013-2015.

Szabadka Város,
köztársasági szervek,
tartományi szervek,
pályázatok és
támogatások

Kialakított hálózatok

2013-2018.

Szabadka Város,
köztársasági szervek,
tartományi szervek,
pályázatok és
támogatások

Létrehozott határontúli
terület

Meghatározott cél: 3.1.9. Hulladékgazdálkodási rendszer üzembe helyezése
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.1.9.1.

Tanulmány helyi önkormányzat
hatáskörébe tartozó
hulladékgazdálkodással összefüggő
műszaki-technológiai megoldások
kiválasztására

3.1.9.2.

Háztartási veszélyes hulladékok
kezelésének szabályozása

3.1.9.3.

Települési hulladék kezelésére
kiválasztott megoldás fejlesztése

3.1.9.4.

Ismeretlen tulajdonosok
roncsjárműveinek kezelésére szolgáló
felszerelés biztosítása

Szabadka Város,
Köztisztasági és
Parkosító Kommunális
Közvállalat,
tudományos-kutató
intézmények, polgárok
társulásai, Regionális
hulladéktároló Kft.
Szabadka Város,
Köztisztasági és
Parkosító Kommunális
Közvállalat, Regionális
hulladéktároló Kft.,
felhasználók, polgárok
társulásai
Szabadka Város,
Köztisztasági és
Parkosító Kommunális
Közvállalat, Regionális
hulladéktároló Kft.,
felhasználók, médiák,
polgárok társulásai
Szabadka Város,
médiák, polgárok
társulásai

Dátum

2013-2014.

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Szabadka Város

Kidolgozott Tanulmány

2014-2022.
folyamatosan

500.000/évente
Szabadka Város,
érdekeltek,
köztársasági szervek

Meghozott határozat

2014-2016.

Szabadka Város,
köztársasági szervek

Rendezetebb rendszer
Polgárok pozitív
értékelései

Szabadka Város
támogatók

Közterületeken nincs
roncsjárműv

2013-2015.
folyamatosan
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Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.1.9.5.

Biológiailag lebontható hulladék kezelési
módja kiválasztásának elemzése
Szabadka város területén

3.1.9.6.

Biológiailag lebontható hulladék
kezelésére kiválasztott technológia
(kiválasztott megoldás) ösztönzése

3.1.9.7.

Regionális hulladéktároló rendszer
kiépítése

3.1.9.8.

Kereskedelmi - és ipari
hulladékgazdálkodás rendszerezése
A hulladéknak a települési hulladék
szervezett begyűjtési rendszere
keretében földbe süllyesztett
kontérekebe (földbe süllyesztett
konténerek hálózata) való elhelyezési
módjának összehangolása és
ellenőrzése

3.1.9.9.

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Szabadka Város,
Köztisztasági és
Parkosító Kommunális
Közvállalat,
tudományos-kutató
intézmények,
Regionális
hulladéktároló Kft.
Szabadka Város,
Köztisztasági és
Parkosító Kommunális
Közvállalat, lehetséges
felhasználók
Szabadka Város,
Köztisztasági és
Parkosító Kommunális
Közvállalat, Regionális
hulladéktároló Kft.

2013-2015.

Szabadka Város,
köztársasági szervek

Kidolgozott elemzés és
kiválasztott kezelési
mód

2013-2018.

Szabadka Város,
köztársasági szervek

2014-2018.

Regionális
hulladéktároló Kft.,
Megállapodást aláíró
községek
költségvetései

Biológiailag lebontható
hulladék
mennyiségének
csökkenése a
hulladéktárolón
Felállított hulladéktároló
rendszer*

Szabadka Város, ipari
szektor képviselői
Szabadka Város

2013-2018.

Szabadka Város

Szabályozott rendszer

2013-2014.

Szabadka Város

Jelentés
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KIVITELEZŐ/
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3.1.9.10.

Sándori hulladéktelep szanálási
programjának megvalósítása

3.1.9.11.

Illegális szemétlerakó-helyek
felszámolása a város területén

Szabadka Város,
Köztisztasági és
Parkosító Kommunális
Közvállalat,
projektirodák,
kiválasztot kivitelezők
Szabadka Város,
Köztisztasági és
Parkosító Kommunális
Közvállalat, helyi
közösségek, polgárok

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2016.

Szabadka Város,
köztársasági szervek,
tartományi szervek

Szanált
helység/Megvalósított
projektum

2013-2018.

Szabadka Város

Évente megtisztított
szemétlerakó-helyek
száma

Meghatározott cél: 3.1.10. Polgárok hulladékkezeléssel kapcsolatos környezeti tudatosságának fejlesztése és környezetbarát
technológiák bevezetésének össztönzése
3.1.10.1.

Adatbázis létrehozása a meglevő
középületekről (energetikai útleveleikkel)
energetikai rendszerekkel és redszerek
kapacitásaival összefüggő adatokkal

3.1.10.2.

Tanulmány/projektum kidolgozása a
meglevő középületek energetikai
hatékonyságának javítására
Geotermális energia hasznosítására
vonatkozóan előirányzott és
megvalósított rendszerek (szondák,
kutat stb.) jellegzetességei
nyilvántartásba vétele
Tanulmány a szélenergia
hasznosítására alkalmas potenciális
helyszínek kiválasztására

3.1.10.3.

3.1.10.4.

Szabadka Város,
közvállalaltok,
intézmények,
projektirodák, polgárok
társulásai
Szabadka Város,
közvállalaltok,
projektirodák
Szabadka Város,
projektirodák,
geotermális rendszerek
használói
Szabadka Város,
közvállalaltok,
intézmények,
projektirodák

2013-2018.

Szabadka Város

Kidolgozott bázis

2013-2015.

Szabadka Város,
pályázatok, támogatás

Kidolgozott Tanulmány

2013-2015.

Szabadka Város

Kidolgozott
dokumentáció

2014-2016.

Szabadka Város

Kidolgozott Tanulmány
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3.1.10.5.

3.1.10.6.

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Napenergia-hasznosító rendszerek
tervezése kollektorok, illetve fotovoltikus
elemek alkalmazásával a középületek
(iskolák, kórházak, óvodák,
egészségügyi intézmények, sport
létesítmények) enegriaellátására
Mezőgazdasági termelés
jövedelmezőségének elemzése a
biomasszának az energetikai
rendszerekben, valamint a biodízelnek a
termelési folyamatokban való
alkalmazása végett

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Szabadka Város,
intézmények és
közvállalatok képviselői

2014-2016.

Szabadka Város

Megoldást alkalmazott
létesítmények száma

Szabadka Város,
mezőgazdasági és
gyártási tevékenységek
képviselői, illetékes
minisztériumok, médiák

2013-2018.

Szabadka Város

Kidolgozott elemzés

Stratégia cél: 3.2. Korszerű közlekedési rendszer létrehozása a káros környezeti hatások csökkentése és az egészség megóvása
érdekében, az integrált és fenntartható városi mobilitási terv fejlesztésével, minden polgár számára elérhető és vonzó alternatívák
kidolgozásával, a tömegközlekedés, gyaloglás és kerékpározás fokozásával
Meghatározott cél: 3.2.1. Közúti közlekedési infrastruktúra kiépítése és felújítása, a város központjának tehermentesítésével és az
üzleti és gazdálkodási övezeteket a főbb közlekedési folyosókkal összekötő helyi úthálózat minőségének növelésével
3.2.1.1.

Kerékpárutak hálózatának karbantartása
és továbbfejlesztése

3.2.1.2.

Y elágazás kiépítéséhez szükséges
földterületek expropriációjának
befejezése

Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat és
Városrendezési Intézet
Köztársasági szervek,
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
Városrendezési Intézet

2013-2018.

Szabadka Város,
pályázatok

kerékpárutak hossza és
száma

2013-2018.

Szabadka Város

Elvégzett expropriáció
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Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.2.1.3.

Nagy kapacitású utak kiépítése a város
központjának tehermentesítésére

3.2.1.4.

Tervezett vasúti átjárók megépítése

3.2.1.5.

Helyi utak rekonstrukciója és felújítása

3.2.1.6.

Utcák kiépítése és felújítása
lakóövezetekben

3.2.1.7.

Helyi jellegű magisztrális és másodrangú
regionális utak felújítása és kiépítése

3.2.1.8.

Közlekedési infrastruktúra kiépítése a
forgalmas közlekedési csomópontok
jobb szabályozása végett

3.2.1.9.

Tehergépjármű-terminál kiépítése

Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
Városrendezési Intézet,
Suboticatrans
Szabadka Város,
Szerbiai Vasutak
Közvállalat
Szabadka Város
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
Városrendezési Intézet
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
Városrendezési Intézet
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
Városrendezési Intézet
Szabadka Város

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013-2018.

Szabadka Város

Kiépített utak

2014-2018.

Szabadka Város

Kiépített átjárók

folyamatosan

50 euró /m
Szabadka Város

2

folyamatosan

Felújított utak hossza
Felújított utak hossza

2

20 euró /m
Szabadka Város

2013-2018.

Felújított utak hossza

2

60-70 euró/m
Szabadka Város

2013-2018.

Szabadka Város

2013-1018.
600-700 euró/m

2

Szabályzott helyszínek
száma

Kiépített terminál

Szabadka Város

Meghatározott cél: 3.2.2. Tömegközlekedési rendszer fejlesztése A tömegközlekedésről szóló tanulmánnyal összhangban és a
közlekedésbiztonság növelése
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Projektum

KIVITELEZŐ/
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3.2.2.1.

Tömegközlekedés alternatív módjának
bevezetése

3.2.2.2.

Nyilvános garázsok kiépítésével
összefüggő előfeltételek biztosítása - a
tervezettek megvalósítása

3.2.2.3.

Sebességkorlátozott közlekedési zónák
létrehozása

3.2.2.4.

Közlekedésbiztonság növelése
(áttekintése) (gyalogos átkelőhelyek
iskolák és óvodák közelében,
villanyrendőrök…)

Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
Városrendezési Intézet,
(Suboticatrans, Szerbia
Vasúti-szállítmányozó
Vállalata)
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
Városrendezési Intézet
(Suboticatrans, Szerbia
Vasúti-szállítmányozó
Vállalata, Subotica
Vámszabad Övezet,
Szabadka Ipari
Technológiai Parkok
Közvállalat)
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
Városrendezési Intézet,
Belügyminisztérium
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
Városrendezési Intézet,
Belügyminisztérium

Dátum

2013-2015.

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források
Szabadka Város

2013 -2016.
600-700 e /m
2
5.000m -re

2

MUTATÓK

Felállított
tömegközlekedési
rendszer (kerékpártömegközlekedés)

Kiépített nyilvános
garázs

Szabadka Város

2014-2018.

Költségvetés

Zóna működésbe
helyezése

2013-2022.

5.000.000 - 2013.

Kiépített
közlekedésbiztonsági
elemek
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Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Stratégiai cél: 3.3. Fenntartható településfejlesztési rendszer biztosítása a város kiterjesztésének elkerülésével, az elhagyatott területek
és épületek újrahasznosításával és felújításával, az urbánus kulturális örökség (különösen a szecessziós épületek) megfelelő
megvédésének, hasznosításának és felújításának biztosításával, valamint a minőségi építészet és építészeti technológiák
népszerűsítésével, az energetikai hatékonyság fokozásán keresztül
Meghatározott cél: 3.3.1. Kulturális örökség (szecessziós építészet és egyéb) megőrzése, felújtása és hasznosítása

3.3.1.1.

Helytörténetnek és építészeti örökség
fontosságának oktatása általános és
középiskolai diákok számára

3.3.1.2.

Szecessziós turisztikai útvonal
létrehozása és annak a szomszédos
országok városaiban szervezett
szecessziós túrákkal való
összekapcsolása

3.3.1.3.

Azon egyéb építészeti stílusok
útvonalának kialakítása és idevágó
európai útvonalakkal való
összekapcsolása, amelyekben több
épület is épült Szabadkán - barokk,
neoreneszánsz, korszerű, két háború
közti építészeti stílus

Oktatásügyi
Minisztérium,
Szabadkai Városi
Múzeum,
polgárok társulásai
Szabadka Város,
Községiközi
Műemlékvédelmi
Intézet, Szabadkai
Városi Múzeum,
Építészeti egyetem,
polgárok társulásai
Szabadka Város,
Községközi
Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka,
polgárok társulásai

folyamatosan

Alapok, pályázatok

Építészeti örökséget
ismerő diákok száma

folyamatosan

Alapok, pályázatok

Létrehozott útvonal

folyamatosan

Alapok, pályázatok
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3.3.1.4.

3.3.1.5.

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Ingatlan kulturális javakként védelem
alatt álló épületek és Szabadka
történelmében szerepet játszó más
fontosabb épületek táblákkal való
megjelölése, különös tekintettel a
szecessziós építészetre
Szabadkának a szecessziós városok
európai hálózatához „Reseau Art
Nouveu Network” való csatlakozása

3.3.1.6.

Ismeretterjesztő városnéző körutak
szervezése Szabadka és Palics
jelentősebb épületeinek megtekintésével

3.3.1.7.

Idegenvezetőknek a város jelentősebb
épületeiről és történelmével kapcsolatos
képzése

3.3.1.8.

Szabadkát és környékét, építészeti és
természeti örökségét ismertető és
népszerűsítő honlapok kidolgozása

3.3.1.9.

Oktató jellegű és ismeretterjesztő filmek
készítése Szabadkáról és környékéről

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Szabadka Város,
Községi
Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka,
polgárok társulása

folyamatosan

Alapok, pályázatok

Elvégzett megjelölések

Szabadka Város,
Községközi
Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka,
polgárok társulásai
Szabadka Város,
Községközi
Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka,
polgárok társulásai
Szabadka Város,
Községközi
Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka,
polgárok társulásai
Szabadka Város,
Községközi
Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka,
polgárok társulásai
Szabadka Város,
Községközi
Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka,
polgárok társulásai

2013.

Alapok, pályázatok

Jegyzéken szereplő
nyilvántartások

2013.

Alapok, pályázatok

Megszervezett körutak
száma
Érdekelt polgárok
száma

2013.

Alapok, pályázatok

Képzett idegenvezetők
Megtartott képzés

2013.

Alapok, pályázatok

Kidolgozott honlap

2o13-2015.

Alapok, pályázatok

Elkészített és
bemutatott film
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Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.3.1.10.

Ismeretterjesztő anyagok nyomtatása a
város kulturális örökségéről iskolás
gyermekek és egyetemi hallgatók
részére

3.3.1.11.

Város területén található történelmi
jelentőségű épületek újraértékelése a
legfrissebb kutatási eredmények alapján,
minden értékes épület és urbanisztikai
egység megőrzése végett, és nem csak
az eddig törvénnyel védetteknek
Oktató műhelyfoglalkozások szervezése
kisiparos mestereknek restaurátori
munkákra való képzésére, illetve a
történelmi jelentőségű épületek
autentikus restaurálásának elvégzésére,
korszerű anyagok felhasználásával
készült másolatok helyett
Kiválasztott épületnek - a palicsi
Bogolyvárnak restaurálása, mint
történelmi jelentőségű épületek
restaurálásának kísérleti projektuma a
világban és Európában alkalmazott
szabványok szerint
XIX. századi szabadkai műemlékek
restaurálási szabványainak
meghatározása

3.3.1.12.

3.3.1.13.

3.3.1.14.

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013.

Alapok, pályázatok

2013-2015.

Alapok, pályázatok

2013.

Alapok, pályázatok

Kiképzett mesterek
száma

Községközi
Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka,
polgárok társulásai

2013-2018.

Alapok, pályázatok

Befejezett épület
restaurálása

Községközi
Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka,
polgárok társulásai

2013.

Alapok, pályázatok

Elfogadott és
kidolgozott
dokumentáció a
szabványokról

Szabadka Város,
Községközi
Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka,
polgárok társulásai
Szabadka Város,
Községközi
Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka,
Városi Múzeum,
polgárok társulásai
Felhatalmazott
intézmény, Községközi
Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka,
polgárok társulásai

Meghatározott cél: 3.3.2. Város urbánus felújítása
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Nyomtatott példányok
száma

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

3.3.2.1.

Kutató projektumok Szabadka urbánus
fejlődéséről és építészetéről

polgárok társulásai

2013-2018.

3.3.2.2.

Nemzetközi eszközgyűjtési kampány
megszervezése a Szabadka területén
található veszélyeztett történelmi
jelentőségű épületek felújítására
Zsinagógának, mint a kulturális
világörökség részének restaurálási és
fejújítási projektuma
Egy megőrzött falusi épület felújítása a
város területén, az építészettörténet e
szegmensének átörökítése érdekében
Tanyák revitalizálása

polgárok társulásai

folyamatosan

polgárok társulásai

2013-2015.

polgárok társulásai

2015-2016.

polgárok társulásai

folyamatosan

Szeged - Szabadka vasútvonal
felújítása, turistautak szervezése
sinbusszal villamos helyett
idegenforgalmi attrakcióként, amelyek
összeköthetnék a két várost, Szabadkát
és Szegedet, pihenővel Palicson és
Horgoson
Szabadkai nyilatkozatok a kulturális
örökség védelméről a településfejlesztés
keretében című dokumentum elfogadása
és alkalmazása

polgárok társulásai

2015-2018.
folyamatosan

polgárok társulásai

2014.

3.3.2.3.

3.3.2.4.

3.3.2.5.

3.3.2.6.

3.3.2.7.

MUTATÓK

Szabadka Város,
támogatások, hazai és
nemzetközi alapok
támogatók

Kidolgozott projektum

Szabadka Város,
pályázatok, nemzetközi
alapok, támogatók
Szabadka Város,
pályázatok, nemzetközi
alapok, támogatók
Szabadka Város,
pályázatok, nemzetközi
alapok, támogatók
Költségvetés,
pályázatok, nemzetközi
alapok, támogatók

Kidolgozott projektum
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Összegyűjtött eszközök

Felújított épület

Revitalizált tanya

Megszervezett túrák
száma

Elfogadott nyilatkozat

Szám

3.3.2.8.

3.3.2.9.

3.3.2.10.

3.3.2.11.

3.2.2.12.

3.3.2.13.

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Szabadka urbánus felújításának
lehetőségei témakörű szemináriumok
megszervezése településrendezési és
területtervezési, valamint kulturális
örökségvédelmi szakemberek
részvételével
Kísérleti projektum egy szabadkai
épülettömb vagy egy utca urbánus
felújítására szecessziós stílusban
Szabadka építészeti öröksége
fenntarthatósági stratégiájának
kidolgozása európai és nemzetközi
szabványokkal összhangban, Szabadka
éptészeti örökségének megőrzését,
fenntarthatóságát és a korszerű
igényekhez való hozzáigazítását célzó
javaslatokkal
Vertikális és horizontális koordináció
létrehozása a műemlékvédelemmel
összefüggő döntéshozatal különböző
szintjei között városfejlesztés keretében
Kísérleti projektum a polgároknak az
építészeti örökség megőrzésében való
aktív részvételére
Szabadka csatlakozása a hasonló
jellegű városok hálózatába az építészeti
örökség megőrzésében szerzett
tapasztalatcsere érdekében
városfejlesztés keretében

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

polgárok társulásai

folyamatosan

polgárok társulásai

2015.

polgárok társulásai

2015.

polgárok társulásai

folyamatosan

polgárok társulásai

folyamatosan	
  

Szabadka Város,
polgárok társulásai

folyamatosan	
  

MUTATÓK

résztvevők

Megszervezett
szemináriumok és a
résztvevők száma

Szabadka Város,
pályázatok, nemzetközi
alapok, támogatók

Urbánus épülettömb
felújításának befejezése
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Kidolgozott stratégia

Szám

3.3.2.14.

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Észak-bácskai transzverzális út
(elsőrangú út) Szabadka/Y elágazásBajmok-Zombor-Bezdán, a Xb i Vc
korridor összekapcsolására

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Kiépített út

Szerbia Útjai
közvállalat, Szabadka
Város

Meghatározott cél: 3.3.3. Építési telkek ésszerű használata és a létesítmányek beruházási fenntartása az energiahatékonyság
növelésével és felújított energiaforrások használatával
3.3.3.1.
3.3.3.2.

3.3.3.3.

Statisztikai adatok elemzése az
irányvonalak definiálása érdekében
Új épületek energihatékonyságának
20%-kal, a régi épületek
energiahatékonyságának pedig 10%-kal
való növelése
Város energetikai térképének
kidolgozása és az energetikai
hatékonyság figyelemmel kísérése energiatakarékossági mérleg (sw)

3.3.3.4.

Felújított energiák részvételének
növelése a meglevőekhez viszonyítva a
jogaszabályokkal összhangban

3.3.3.5.

Energiagazdálkodási információs
rendszer kidolgozása
Kogeneratív erőmű építése villamos- és
hőenergia előállítására biomasszán
alapuló üzemanyagból

3.3.3.6.

Szabadka Város, EPS,
NIS, „Toplana”
Közvállalat,
„Suboticagas”
Közvállalat
Szabadka Város, EPS,
NIS, „Toplana”
Közvállalat,
„Suboticagas”
Közvállalat
EPS , Szabadka Város
Szabadka Város,
tudományos-kutató
intézmények, EPS,
„Toplana” Közvállalat,
mezőgazdasági
intézmények

2013.

Szabadka Város

2013.

Szabadka Város

Felállított rendszer

2013-2022.

Szabadka Város

Kiépített erőmű
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

3.3.3.7.

Kísérleti projektumok a napenergia
hasznosítására

Szabadka Város

3.3.3.8.

Földalatti és földfeletti vezetékek
kataszterének kidolgozása

3.3.3.9.

Város közművesítésének összehangolt
terve

3.3.3.10.

Közhasznú létesítmények beruházási
karbantartása

Szabadka Város,
közvállalatok és
közművesítési
közvállalatok
Szabadka Város,
közvállalatok,
közművesítési
közvállalatok
Szabadka Város,
Szabadka Város Építési
Igazgatósága
Közvállalat,
Városrendezési Intézet

3.3.3.11.

Közvállalatok és más jogi alanyok
leltározása közterületeken
(kataszterekben) hatáskörük keretében

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források
2013.

Szabadka Város,
pályázatok,
támogatások

folyamatosan

Szabadka Város

folyamatosan

Szabadka Város

TERÜLET: ’’ A JÓ KÖZIGAZGATÁS’’

MUTATÓK

Megvalósított projektum

Vízió: Szabadka olyan város, ahol az emberek szeretnek élni, a beruházók látják a befektetések értelmét, illetve ahová a
turisták vágyódnak ellátogatni.
ELSŐBBSÉG: 4. A JÓ KÖZIGAZGATÁS
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

Stratégiai cél: 4.1. Felelősségteljes közigazgatás működtetése konszenzuson alapuló részvétellel
Meghatározott cél: 4.1.1. Önkormányzat és támogató szervezetek által nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése a közösség
fejlesztése érdekében
4.1.1.1.
Minőségellenőrzési rendszer
Szabadka Város,
2015.
10.000.000
Optimalizált
bevezetése a közigazgatásba
tartományi szervek
Szabadka Város,
folyamatok száma
tartományi szervek
4.1.1.2.

Fenntarthatóság, mint a
közbeszerzések kritériuma

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013.

Tartományi szervek

Optimalizált
folyamatok száma

4.1.1.3.

Átfogó projektum-nyilvantartás a
város területére

Szabadka Város,
tartományi szervek

2013.

1.500.000
Szabadka Város,
tartományi szervek

Projektumok
naprakész
adatbázisa

4.1.1.4.

Humán erőforrással való
gazdálkodás fejlesztése

Szabadka Város,
tartományi szervek,
támogatók

2013.-2022.

300.000 évente
Szabadka Város,
tartományi szervek
és más források

Hatékonyság és
eredményesség
szintjének növelése
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

4.1.1.5.

Kísérleti programozott
költségvetés

4.1.1.6.

Ágazatközi mechanizmusok
kidolgozása és működtetésük
figyelemmel kísérése, amit a
város fejlesztésében kijelölt
alanyok végeznek

4.1.1.7.

Város fejlesztésében résztvevők
nyilvántartásának vezetése

4.1.1.8.

Partnerségi közgyűlés éves ülése

Szabadka Város,
tartományi szervek,
közvállalatok,
közművesítési
közvállalatok,
költségvetés
használói
Szabadka Város,
közvállalatok,
közművesítési
közvállalatok,
költségvetés
használói
Szabadka Város

Szabadka Város

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források
2014.

MUTATÓK

200.000
Szabadka Város,
tartományi szervek

Költségvetési
tervdokumentum

2013-2022.

100.000 évente
Szabadka Város

Meghatározott
folyamatok

2013–2022.

100.000 évente
Szabadka Város

nyilvántartás

2013–2022.

100.000 évente
Szabadka Város

Jegyzőkönyv az
ülésről
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Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

4.1.1.9.

Városi ingóságok és a
közlekedési infrastruktúra
karbantartása/VÁROSI
FELÚJÍTÁSOK

4.1.1.10.

Városi önkormányzatok
létrehozásának indokoltságával
összefüggő tanulmány
kimunkálása

Szabadka Város,
Szabadka Város
Építési
Igazgatósága
Közvállalat
Szabadka Város

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

2013 –2022.

200.000.000
Szabadka Város

Beavatkozások
száma

2013.

200.000
Szabadka Város

Kidolgozott
tanulmány

Stratégiai cél: 4.2. Hatékony és eredményes szolgáltatások biztosítása polgárok és gazdasági alanyok számára a felelősség
fontosságának mindenkori hangsúlyozásával
Meghatározott cél: 4.2.1. Közösség minden szektorából származó partnereknek az európai integrációs folyamatokba való
bekapcsolódása
4.2.1.1.
Oktatási és nevelési programok
Szabadka Város,
2013-2022.
200.000 évente
Megtartott
kezdeményezése az EU
Szabadegyetem
Szabadka Város,
képzések
projektumok implementációjával
támogatók
összefüggő gyakorlati tudás és
képességek megszerzése
érdekében
Stratégiai cél: 4.3. A jog, az igazságosság és a befogadás uralmáért való síkra szállás, munkafolyamat áttekinthetőségével, valamint a
munkaeredményekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáféréssel, a jó közigazgatás népszerűsítése céljából
Meghatározott cél: 4.3.1. Város népszerűsítésének előmozdítása
4.3.1.1.

Várost ismertető és népszerűsítő
anyagok

Szabadka Város

2013-2022.

2.000.000 évente
Szabadka Város
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Brosúrák, filmek,
mappák száma promóciós anyag
jegyzéke

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

4.3.1.2.

Város gazdasági, turisztikai,
kultúrtörténeti, sport és
gasztronómiai identitásának
meghatározása

Szabadka Város,
Szabadka Város
Idegenforgalmi
Szervezete

2013-2022.

4.3.1.3.

Új termékek márkásításának
támogatása

Szabadka Város,
támogatók

2013-2022.

4.3.1.4.

Helyi márkanevek koncepciójának Szabadka Város
fejlesztése
Város egészségügyi és ökológiai Szabadka Város
identitásának kialakítása

2013-2022.

4.3.1.5.

2013-2022.

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

100.000 évente
Szabadka Város,
Szabadka Város
Idegenforgalmi
Szervezete,
támogatók
100.000 évente
Szabadka Város,
támogatók
100.000 évente
Szabadka Város
100.000 évente
Szabadka Város

brosúrák

Tanusítványok
száma
Működési terv
Felismerhető
egészségügyi és
ökológiai identitás

Meghatározott cél: . 4.3.2. Város népszerűsítése beruházók idevonzása és új munkahelyek megnyitása végett
4.3.2.1.

4.3.2.2.
4.3.2.3.

Kedvező üzleti környezetet
biztosító község című tanusítvány
- NALED - megszerzése
Szabadka város részéről
Város üzleti portáljának és
honlapjának fejlesztése
Szabadka népszerűsítését
szolgáló marketing terv
fejlesztése

Szabadka Város,
NALED,
köztársasági
szervek
Szabadka Város

2013 – 2022.

100.000 évente
Szabadka Város,
NALED

Tanusítvány

2013 – 2022.

Internet prezentáció

Szabadka Város

2013.

300.000 évente
Szabadka Város
200.000
Szabadka Város
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terv

Szám

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források

MUTATÓK

4.3.2.4.

Beruházási - és
ingatlanvásárokon való részvétel

Szabadka Város

2013 – 2022.

2.000.000 évente
Szabadka Város

Vásárokon való
részvételek száma

4.3.2.5.

Kiállítások és vásárok
szervezésének támogatása

Szabadka Város

2013 – 2022.

2.500.000 évente
Szabadka Város,
más pénzügyi
források, gazdasági
szervezetek

Vásárok száma

2.500.000
Szabadka Város,
más pénzügyi
források, gazdasági
szervezetek
1.500.000
Szabadka Város,
más pénzügyi
források,
intézmények
100.000 évente
Szabadka Város,
más pénzügyi
források

Kidolgozott és
disztribuált
promóciós filmek

Meghatározott cél: . 4.3.3. Polgárok tájékozottságának fokozása
4.3.3.1.

Promóciós filmek készítése a
városról

Szabadka Város,
médiák

2015.

4.3.3.2.

Tájékoztatási (akció) terv
kimunkálása korosztályonként és
csoportonként (médiák,
tévéműsorok, iskolák)

Szabadka Város,
médiák

2015.

4.3.3.3.

Három nyelvű interneten
keresztüli tájékoztatás a
közigazgatás munkájáról

Szabadka Város,
médiák

2013.
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Akcióterv

Tájékoztatott
lakosság

Szám

4.3.3.4.

Projektum

KIVITELEZŐ/
PARTNEREK

Helyi önkormányzat és a
polgárok közti aktív párbeszéd
terve és fejlesztése

Szabadka Város,
médiák,
Szabadegyetem

Dátum

Összeg RSD-ben
és finanszírozási
források
2013.

100.000 évente
Szabadka Város,
más pénzügyi
források

MUTATÓK

Aktív társadalmi
közösség

Megjegyzés: A fenti összegek más hasonló projektumokban szereplő költségek figyelembe vételével és a 120 RSD/EUR árfolyam szerint
kerültek meghatározásra.
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