
A Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottság, melyet a Községi tanács 02-84/2016-V számú, 2016. 
07. 15. keltezésű Végzése által alakított, Topolya község mezőgazdasági és falufejlesztési 
költségvetési alapjának alapításáról szóló Határozat 10. szakaszának 1. bekezdése 3. pontja és 11. 
szakasza (Topolya község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám) és a Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottság 
megalakításáról szóló végzés 2. szakaszának 1. bekezdése 3. Pontja alapján a 2017. 10. 13-i ülésén 
Topolya Községi Tanácsa jóváhagyásával meghozza az alábbi 

Szabályzatot a költségvetési alapból származó 

 eszközök felhasználóinak megválasztására vonatkozó kritériumokról 

1. szakasz 

E kritériumokkal meghatározzuk a Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
költségvetési alapjából (a továbbiakban: alap) származó eszközök felhasználóinak megválasztására 
irányuló feltételeket, az alábbiak szerint: 

1. Közvetlen kifizetési tevékenységek - Reproduktív anyag utáni térítés (mesterséges 
megtermékenyítés); 

2. Hiteltámogatás – a mezőgazdasági hitelek utáni kamat társfinanszírozása; 
3. Beruházások a mezőgazdasági gazdaságok természeti vagyonába - Minőségi hízó fajtájú 

szarvasmarha, juh, kecske és sertés beszerzése 
4. Kockázatkezelés -  A vetés, termés, évelő ültetvények, melegágyak és jószág biztosítása 
5. Állatorvosi szolgáltatások, gyógyszerek, védőoltások és vitaminok költségeinek 

társfinanszírozása szarvasmarha- és sertéstenyésztők részére 
6. A piaci standok bérletének társfinanszírozása 

 
2. szakasz 

Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását célzó 2017. évi 
támogatási program a Topolya községben megvalósuló mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika 
végrehajtását célzó 2017. évi támogatási programjavaslatára adott előzetes jóváhagyásról szóló 2017. 
09. 29-i 320-00-0146/2017-09 számú végzés mellett, amelyet Topolya Községi Tanácsa 2017. 10. 12-i 
ülésén fogadtak el.  

Közvetlen kifizetési tevékenységek - Reproduktív anyag utáni térítés (mesterséges 
megtermékenyítés) 

3. szakasz 

E kritériumokkal előírjuk a Közvetlen kifizetési tevékenységek - Reproduktív anyag utáni 
térítés (mesterséges megtermékenyítés) felhasználóinak megválasztására irányuló feltételeket.  

Közvetlen kifizetési tevékenységek - Reproduktív anyag (mesterséges megtermékenyítés) 
utáni térítés használatára a következők jogosultak: 

- Természetes személy bejegyzett, aktív státusú mezőgazdasági gazdasággal, melyet a 
Kincstári Hivatal szabadkai fiókintézetének topolyai kirendeltségénél bejegyeztek a 
gazdaságok jegyzékébe (a továbbiakban: Jegyzék) a Gazdaságok jegyzékébe való 
beírásról és a regisztráció megújításáról, valamint a gazdaságok passzív státusának 
feltételeiről szóló szabályzattal (SzK Hivatalos Közlönye, 2013/17., 2015/102. és 
2016/16. szám) összhangban.  

- Természetes személy / felhasználó, aki Topolya község területén él és folytat termelői 
tevékenységet.  

- Természetes személy / felhasználó, aki törlesztette minden kötelezettségét közbevétel 
címén  



 
A jelen intézkedésből származó eszközök felhasználásához szükséges külön feltételek a 

következők: 

- számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amely tételszerűen 
felsorolja a szolgáltatásokat, illetve termékeket és azok árát, 2017. 01. 01-től a kérelem 
benyújtásának napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. 

 
Hiteltámogatás – a mezőgazdasági hitelek utáni kamat társfinanszírozása 

4. szakasz 
E kritériumokkal előírjuk a hiteltámogatási eszközök– mezőgazdasági hitelek utáni kamat 

társfinanszírozása eszközeinek felhasználóinak megválasztására irányuló feltételeket.  
A hiteltámogatási alap – mezőgazdasági hitel utáni kamat társfinanszírozása eszközeinek 

használatára a következők jogosultak: 
Természetes személy – aktív gazdaság tulajdonosa, amely gazdaságok a Kincstári Hivatal 

szabadkai fiókintézetének topolyai kirendeltségénél bejegyezték a gazdaságok jegyzékébe a 
gazdaságok jegyzékébe való beírásról és a regisztráció megújításáról, valamint a gazdaságok passzív 
státusának feltételeiről szóló szabályzattal (SzK Hivatalos Közlönye, 2013/17., 2015/102. és 2016/6. 
szám) összhangban.  

- Természetes személy / felhasználó, aki Topolya község területén él és folytat termelői 
tevékenységet.  

- Természetes személy / felhasználó, aki törlesztette minden kötelezettségét közbevétel címén.  
- Természetes személy / felhasználó, akinek mezőgazdasági hitelről szóló szerződése van a 

bankkal.  
 
A jelen intézkedésből származó eszközök felhasználásához szükséges külön feltételek a következők: 
 

- banki igazolás a 2017-ben esedékessé váló, 2017. 01. 01. és 2017. 12. 31. között 
megfizettetésre kerülő kamat összegéről 

- a hitel törlesztési terve 
 

Beruházások a mezőgazdasági gazdaságok természeti vagyonába - Minőségi hízó fajtájú 
szarvasmarha, juh, kecske és sertés beszerzése 

 
5. szakasz 

E kritériumokkal előírjuk A mezőgazdasági gazdaságok természeti vagyonába való 
beruházások - Minőségi hízó fajtájú szarvasmarha, juh, kecske és sertés beszerzéséhez szükséges 
eszközök felhasználóinak megválasztására irányuló feltételeket: 

A mezőgazdasági gazdaságok természeti vagyonába való beruházások - Minőségi hízó fajtájú 
szarvasmarha, juh, kecske és sertés beszerzéséhez szükséges eszközeinek használatára a következők 
jogosultak: 

- Természetes személy – aktív gazdaság tulajdonosa, amely gazdaságok a Kincstári Hivatal 
szabadkai fiókintézetének topolyai kirendeltségénél bejegyezték a gazdaságok jegyzékébe a 
gazdaságok jegyzékébe való beírásról és a regisztráció megújításáról, valamint a gazdaságok 
passzív státusának feltételeiről szóló szabályzattal (SzK Hivatalos Közlönye, 2013/17., 
2015/102. és 2016/6. szám) összhangban.  

- Természetes személy / felhasználó, aki Topolya község területén él és folytat termelői 
tevékenységet.  

- Természetes személy / felhasználó, aki törlesztette minden kötelezettségét közbevétel címén 
A jelen intézkedésből származó eszközök felhasználásához szükséges külön feltételek a 

következők: 



- megkötött szerződés a tenyészállatok – kosok adásvételéről (a szerződésen 2017. 01. 01. és a 
kérvény benyújtása közötti időszak tüntetendő fel keltezésként)  

- számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum  
- a tenyészállatok – kosok származásáról szóló bizonylat, útlevél vagy a törzskönyvezésről 

szóló bizonylat  
 

Kockázatkezelés -  A vetés, termés, évelő ültetvények, melegágyak és jószág biztosítása 
 

6. szakasz 
E kritériumokkal előírjuk a vetés, termés, évelő ültetvények, melegágyak és jószág 

biztosításához szükséges eszközök felhasználóinak megválasztására irányuló feltételeket. 
A vetés, termés, évelő ültetvények, melegágyak és jószág biztosításához szükséges 

eszközeinek használatára a következők jogosultak: 
- Természetes személy – aktív gazdaság tulajdonosa, amely gazdaságok a Kincstári Hivatal 

szabadkai fiókintézetének topolyai kirendeltségénél bejegyezték a gazdaságok jegyzékébe a 
gazdaságok jegyzékébe való beírásról és a regisztráció megújításáról, valamint a gazdaságok 
passzív státusának feltételeiről szóló szabályzattal (SzK Hivatalos Közlönye, 2013/17., 
2015/102. és 2016/6. szám) összhangban.  

- Természetes személy / felhasználó, aki Topolya község területén él és folytat termelői 
tevékenységet.  

- Természetes személy / felhasználó, aki törlesztette minden kötelezettségét közbevétel címén 
- Természetes személy / felhasználó, akinek a biztosítási szervezettel megkötött biztosítási 

szerződése van  
 

A jelen intézkedéshez kapcsolódó eszközök felhasználásának különleges feltételei: 

- a biztosító szervezet bizonylata a biztosítási díj összegéről, a rászámolt adó nélkül, amely 
megfizetési esedékessége 2017. évre, a 2017. 01. 01. és 2017. 12. 31. közötti időszakra esik. 

 

Az állatorvosi szolgáltatások, gyógyszerek, védőoltások és vitaminok beszerzésének 
társfinanszírozása szarvasmarha- és sertéstenyésztők számára 

7. szakasz 

E kritériumokkal előírjuk az állatorvosi szolgáltatások, gyógyszerek, védőoltások és vitaminok 
beszerzésének szarvasmarha- és sertéstenyésztők számára történő társfinanszírozása eszközei 
felhasználóinak kiválasztására vonatkozó feltételeket.  

Az állatorvosi szolgáltatások, gyógyszerek, védőoltások és vitaminok beszerzésének 
szarvasmarha- és sertéstenyésztők számára történő társfinanszírozása eszközei alapjának 
felhasználására a következők jogosultak: 

- Természetes személy – aktív gazdaság tulajdonosa, amely gazdaságok a Kincstári Hivatal 
szabadkai fiókintézetének topolyai kirendeltségénél bejegyezték a gazdaságok jegyzékébe a 
gazdaságok jegyzékébe való beírásról és a regisztráció megújításáról, valamint a gazdaságok 
passzív státusának feltételeiről szóló szabályzattal (SzK Hivatalos Közlönye, 2013/17., 
2015/102. és 2016/6. szám) összhangban.  

- Természetes személy / felhasználó, aki Topolya község területén él és folytat termelői 
tevékenységet.  

- Legfeljebb 15 szarvasmarhával, melyek 24 hónapnál idősebbek, vagy pedig 30 sertéssel 
rendelkező gazdaság, amelyek be vannak jegyezve a törzskönyvi nyilvántartásba. 

- Természetes személy / felhasználó, aki törlesztette minden kötelezettségét közbevétel címén.  
 

A jelen intézkedéshez kapcsolódó eszközök felhasználásának különleges feltételei: 



- az illetékes állatorvosi állomás bizonylata a szarvasmarha-, illetve sertésállomány 
nyilvántartásba vett számbeli állapotáról (adatok a gazdaságról), amely a kérelem beadásának 
napján nem lehet egy hónapnál régebbi. 

- számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amely tételszerűen 
felsorolja a szolgáltatásokat, illetve termékeket és azok árát, 2017. 01. 01-től a kérelem 
benyújtásának napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. 

 
A piaci standok bérletének társfinanszírozása 

 
8. szakasz 

E kritériumokkal előírjuk a piaci standok bérletének társfinanszírozásához szükséges eszközök 
felhasználóinak kiválasztására vonatkozó feltételeket. 

A piaci standok bérletének társfinanszírozásának eszközei alapjának felhasználására a következők 
jogosultak: 

- Természetes személy – aktív gazdaság tulajdonosa, amely gazdaságok a Kincstári Hivatal 
szabadkai fiókintézetének topolyai kirendeltségénél bejegyezték a gazdaságok jegyzékébe a 
gazdaságok jegyzékébe való beírásról és a regisztráció megújításáról, valamint a gazdaságok 
passzív státusának feltételeiről szóló szabályzattal (SzK Hivatalos Közlönye, 2013/17., 
2015/102. és 2016/6. szám) összhangban. 

- Természetes személy / felhasználó, aki Topolya község területén él és folytat termelői 
tevékenységet.  

- Természetes személy / felhasználó, aki törlesztette minden kötelezettségét közbevétel címén.  
 

A jelen intézkedéshez kapcsolódó eszközök felhasználásának különleges feltételei: 
 

- a piactér bérbeadásáról szóló szerződés a 2017-es évre 
- bizonylat a piaci standok bérlésével kapcsolatos kötelezettségek kifizetéséről 2017. évet 

illetően, vagy számla vagy nyugta. 
 

9. szakasz 

E szabályzat azon a napon lép hatályban, amelyen Topolya Községi Tanácsa jóváhagyja, s 
megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Topolya község 
Mezőgazdaság-fejlesztési bizottság  
Szám: 320-377/2017-V-1 
Kelt: 2017. 10. 13. 
   

 
 
 
 

Szatmári Adrián, s.k. 
 

Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottság elnöke  
 

 

 
 
 


