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A Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Költségvetési Pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2013. szám) 8. szakasza alapján Zenta Község Községi Tanácsa 
2016. augusztus 10-én meghozta az alábbi 

SZABÁLYZATOT 
A ZENTA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAPJA 
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS – A 

FÖLDMŰVELÉS, A SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS, A SERTÉSTENYÉSZTÉS, A 
JUHTENYÉSZTÉS ÉS A MÉHÉSZET ELŐMOZDÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZEINEK 

BEJEGYZETT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ 
ODAÍTÉLÉSÉRŐL 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. szakasz

A Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Költségvetési Pénzalapja Zenta község területén az 
elsődleges mezőgazdasági termelés – a földművelés, a szarvasmarha-tenyésztés, a sertéstenyésztés, a 
juhtenyésztés és a méhészet előmozdítására szolgáló eszközeinek bejegyzett mezőgazdasági termelők 
részére történő odaítéléséről szóló jelen szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) rendezi a Zenta 
Község Mezőgazdaság-fejlesztési Költségvetési Pénzalapja (a továbbiakban: Pénzalap) eszközeinek 
rendeltetését, valamint vissza nem térítendő eszközök Zenta község területén lakóhellyel rendelkező 
bejegyzett mezőgazdasági termelők részére történő odaítélésének feltételeit, módját és kritériumait. 

II. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK CÉLJA

2. szakasz

A vissza nem térítendő eszközök odaítélésének alapvető célja pénzügyi támogatásnyújtás a 
mesterséges megtermékenyítéshez szükséges szaporítóanyag költségeinek, továbbá a fejőstehenek 
(szarvasmarhák), anyakocák és hízók tartói elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatások utáni 
költségeinek fedezésére, valamint minőségi fajtatiszta tenyészkosok beszerzése költségeinek 
fedezésére, a háziállatok tulajdonságainak javítása és megőrzése érdekében, figyelembe véve a 
vitalitásukat; kiváló minőségű anyaméhek és méhrajok, új kaptárok és méhészetre szolgáló új 
felszerelés beszerzése költségrészének szubvencionálása; illetve hibridkukorica vetőmag, 
hibridnapraforgó vetőmag, szója vetőmag, az őszi búza és árpa betegségeinek leküzdésére szolgáló 
szisztematikus gombaölőszerek és a növények növekedését serkentő természetes szerek beszerzése 
költségrészének szubvencionálása bejegyzett gazdaságoknak Zenta község területén. 

Kosok beszerzése esetén a Pénzalap eszközeinek használói a vissza nem térítendő eszközök 
kifizetésének napjától számított 2 éves határidőn belül a kosokat el nem adhatják – el nem 
idegeníthetik. 
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III. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK HASZNÁLÓI 
 

3. szakasz 
 

A vissza nem térítendő eszközök használói Zenta község területén lakóhellyel rendelkező természetes 
személyek – a Mezőgazdasági Gazdaságok Jegyzékében bejegyzett aktív státusú kereskedelmi családi 
mezőgazdasági gazdaságok tulajdonosai lehetnek, éspedig: 
- fejőstehenek (szarvasmarhák) tenyésztői, akik kevesebb, mint 15 szarvasmarhával 
rendelkeznek, valamint rendelkeznek az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokról (gyógyszerek, 
gyógykezelés, mesterséges megtermékenyítés, tehenek ellése, Minazel Plus, valamint a gondozás 
egyéb formái) szóló számlával, 
- kocák tenyésztői, akik legfeljebb 10 nyilvántartásba vett kocával rendelkeznek, és 
rendelkeznek az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokról (gyógyszerek, gyógykezelés, 
mesterséges megtermékenyítés, valamint a gondozás egyéb formái) szóló számlával, 
- hízósertések tenyésztői, akik legfeljebb 25 nyilvántartásba vett hízósertéssel rendelkeznek, és 
rendelkeznek az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokról (gyógyszerek, gyógykezelés, valamint 
a gondozás egyéb formái) szóló számlával, 
- juhok tenyésztői, akik bizonyítékkal (passzussal) rendelkeznek, hogy legalább 25 
nyilvántartásba vett juh tenyésztésével foglalkoznak, és rendelkeznek a minőségi fajtatiszta 
tenyészkosok beszerzéséről szóló számlával vagy előszámlával, 
- méhészek, akik az Állatorvosi Igazgatóság központi bázisában nyilvántartásba vett 
legkevesebb 5 kaptárral rendelkeznek, 
- bejegyzett mezőgazdasági termelők, hibridkukorica vetőmag, hibridnapraforgó vetőmag, szója 
vetőmag, az őszi búza és árpa betegségeinek leküzdésére szolgáló szisztematikus gombaölőszerek és a 
növények növekedését serkentő természetes szerek beszerzése költségrészének szubvencionálására. 
Ezen szubvenció esetében a kis gazdaságok vannak előnyben, 5 hektár bejegyzett mezőgazdasági 
földterületig. 

A hibridkukorica vetőmag, hibridnapraforgó vetőmag, szója vetőmag, az őszi búza és árpa 
betegségeinek leküzdésére szolgáló szisztematikus gombaölőszerek és a növények növekedését 
serkentő természetes szerek beszerzéséről szóló számlák vagy más bizonyítékok; az elvégzett 
szolgáltatások vagy állatgyógyászati szerek kifizetéséről szóló számlák vagy más bizonyítékok; a kos 
meghatalmazott beszállítótól történt beszerzéséről szóló számla vagy előszámla; a kiváló minőségű 
anyaméhek és méhrajok beszerzéséről szóló számla vagy előszámla, és az új kaptárok és méhészetre 
szolgáló új felszerelés beszerzéséről szóló számla vagy előszámla a Pénzalapból származó vissza nem 
térítendő eszközök odaítélésére irányuló pályázattal (a továbbiakban: pályázat) meghatározásra kerülő 
időszakban kerülnek elismerésre. 
 
IV. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG 
KORLÁTOZÁSA 
 

4. szakasz 
 
A vissza nem térítendő eszközök használatára nem jogosultak: 
1. Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottságának tagjai, 
2. a legkevesebb 25 juh tenyésztéséről szóló bizonyítékkal (passzussal) nem rendelkező tenyésztők, 
3. a 15 vagy több nyilvántartásba vett tehénnel rendelkező tenyésztők, 
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4. a 10-nél több kocával rendelkező tenyésztők vagy a 25-nél több hízósertéssel rendelkező
hízósertés-tenyésztők,

5. az Állatorvosi Igazgatóság központi bázisában nyilvántartásba vett kevesebb, mint 5 kaptárral
rendelkező méhészek.

A bejegyzett mezőgazdasági termelők, illetve gazdaságok jogosultak a hibridkukorica 
vetőmag, a hibridnapraforgó vetőmag, a szója vetőmag, a szisztematikus gombaölőszerek és a 
növények növekedését serkentő természetes szerek költségrészének szubvencionálására. 

Azon bejegyzett mezőgazdasági termelők, illetve gazdaságok, akik benyújtják a mesterséges 
megtermékenyítéshez szükséges szaporítóanyag finanszírozása iránti jelentkezést és az elvégzett állat-
egészségügyi szolgáltatásokról szóló számlát, a minőségi fajtatiszta tenyészkosok beszerzésének 
pénzelésére jelentkezni nem jogosultak, illetve fordítva. 

A méhészettel foglalkozó bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok a hibridkukorica vetőmag, a 
hibridnapraforgó vetőmag, a szója vetőmag, a szisztematikus gombaölőszerek és a növények 
növekedését serkentő természetes szerek beszerzése költségrészének Zenta község bejegyzett 
gazdaságainak nyújtott szubvencionálására jogosultak jelentkezni, a többi pályázatra azonban nem 
jelentkezhetnek. 

V. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSE IRÁNTI KÉRELEM 
BENYÚJTÁSA 

5. szakasz

A Pénzalap eszközeiből származó vissza nem térítendő eszközök odaítélése iránti kérelem 
valamennyi Zenta község területén lakóhellyel rendelkező bejegyzett mezőgazdasági termelő által 
benyújtható, aki a jelen szabályzat III. fejezetének értelmében a Pénzalap eszközeinek használója 
lehet, a pályázattal előirányozott módon és a pályázattal szabályozásra kerülő kritériumok kitöltéséről 
szóló bizonyítékok benyújtása mellett. 

VI. AZ ELSŐBBSÉGI JOG ELVE

6. szakasz

A rendelkezésre álló pénzeszközöket meghaladó érdekelt esetén Zenta Község Mezőgazdaság-
fejlesztési Bizottsága prioritási sorrendet állít fel a pályázatra jelentkezett jelöltek között, az alábbiak 
szerint: 

A) Fejőstehenek (szarvasmarhák), kocák és hízósertések tenyésztői esetében:
1. ha a tenyésztő fiatalabb 40 évesnél – 5 pont,
2. ha kevesebb, mint 8 tehénnel rendelkezik – 4 pont,
3. ha kevesebb, mint 15 hízóval rendelkezik – 2 pont,
4. ha kevesebb, mint 5 kocával rendelkezik – 2 pont,
5. a családi mezőgazdasági gazdaság háromnál több tagja esetén – 2 pont.

B) Fajtatiszta kosok tenyésztésével foglalkozó állattenyésztők esetében:
1. ha a tenyésztő fiatalabb 40 évesnél – 5 pont,

2. a családi mezőgazdasági gazdaság háromnál több tagja esetén – 2 pont.
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C) Növénytermesztők esetében: 
1. 5 ha mezőgazdasági földterület felett a kritériumot a bejegyzett mezőgazdasági földterület mérete 
képezi – a kisgazdaságok a nagyokkal szemben előnyt élveznek. 
 
D) Méhészek esetében: 
1. ha a méhész fiatalabb 40 évesnél – 5 pont, 
2. 5 kaptárral rendelkezik – 4 pont, 
3. 6-10 kaptárral rendelkezik – 3 pont, 
4. 11-20 kaptárral rendelkezik – 2 pont, 
5. 21 vagy több kaptárral rendelkezik – 1 pont. 
 
VII. A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁNAK ÉS A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK 
ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI 
 

7. szakasz 
 

A község polgármestere Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottságának javaslatára 
legkésőbb minden év augusztusának 15-éig a folyó évre határozatot hoz a Zenta község 
mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési Pénzalapjából származó eszközök odaítélésére irányuló 
pályázat kiírásáról. 

A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési Pénzalapjából származó eszközök 
odaítélésére irányuló pályázat a község polgármestere által legkésőbb a folyó év augusztusának 15-éig 
kerül kiírásra. 

A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési Pénzalapjából származó eszközök 
odaítélésére irányuló pályázatra benyújtandó kérelmek és szükséges dokumentáció benyújtásának 
határideje a pályázat közzétételének napjától számított 45 nap. 

A község polgármestere Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottságának javaslatára a 
Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési Pénzalapjából származó eszközök odaítélésére 
irányuló pályázatra benyújtandó jelentkezések benyújtási határidejének lejártától számított 30 napos 
határidőn belül határozatot hoz a Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési Pénzalapjából 
származó eszközök odaítéléséről. 

Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottsága Zenta község polgármesterének javasolja 
vissza nem térítendő eszközök odaítélését jóváhagyott jelentkezésenként fejőstehenek 
(szarvasmarhák), kocák és hízósertések tenyésztőinek, fajtatiszta kosok tenyésztőinek, méhészettel 
foglalkozó mezőgazdasági gazdaságoknak és növénytermesztéssel foglalkozó mezőgazdasági 
gazdaságoknak, mely eszközök közvetlenül a használók folyószámlájára kerülnek átirányításra. 

A vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről a Pénzalap és a vissza nem térítendő eszközök 
használója között legkésőbb a folyó év november 30-áig szerződés kerül aláírásra. 

A vissza nem térítendő eszközök kifizetése a Pénzalap és a használó közötti szerződéskötés 
után, de legkésőbb a folyó év novemberének 30-áig történik. 

A vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló szerződések megkötése alkalmával a 
mezőgazdasági termelők az eredeti dokumentációt kötelesek bemutatni. 

Ha az előirányozott eszközök a tárgyi pályázaton teljes mértékben nem kerülnek 
felhasználásra, a fennmaradó rész a község polgármester által a folyó év végéig kiírásra kerülő és a 
mezőgazdaságot serkentő következő pályázat javára kerül átirányításra.  

Ha a folyó év végén felhasználatlan eszközök maradnak, ezen eszközök a soron következő 
évre kerülnek átvitelre. 
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VIII. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA FELETTI FELÜGYELET 
 

8. szakasz 
 

Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Bizottságának feladata a Pénzalap eszközeiből 
származó vissza nem térítendő eszközök szabályszerű felhasználása feletti felügyelet gyakorlása. 

Ha bebizonyosodik, hogy a vissza nem térítendő eszközök a Zenta község mezőgazdaság-
fejlesztési költségvetési Pénzalapjának megalapításáról szóló rendelettel, a pályázattal vagy a jelen 
szabályzattal ellentétesen kerültek felhasználásra, a Bizottság Zenta község illetékes szerveinél köteles 
ezt bejelenteni, a szükséges eljárások (szükség esetén a büntetőeljárást is beleértve) megindítása, 
valamint a nem megfelelően felhasznált eszközök törvényes büntetőkamattal együtt történő 
visszaszármaztatása céljából. 

 
IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

9. szakasz 
 

Jelen szabályzat a meghozatalának napján lép hatályba. 
Jelen szabályzatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
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KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér .  1. 
Telefon: 024/655-444 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ: 

 

Körmöci Károly okleveles jogász, a Zentai KKT titkára 
 

ÉVI 
ELŐFIZETÉS: 

2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell 
fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár. 
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes. 

EGYSZÁMLA-SZÁM: 840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek 

NYOMTATJA: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 

PÉLDÁNYSZÁM 200 db 
 




