
A Magyarkanizsa Község Mezıgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alapjának megalapításáról 
szóló Határozat 9. szakaszának („Hivatalos Lap”, 9/14 sz.) és Magyarkanizsa község 2014. évi 
Mezıgazdasági és vidékfejlesztési politikája véghezvitelének támogatási programjának alapján, a 
Magyarkanizsa község Községi Tanácsának 2014. 07.03 - i jóváhagyásával a Mezıgazdasági és 
vidékfejlesztési politika véghezvitelét eszközök odaítélésének bizottsága 
 

NYILVÁNOS FELHÍVÁST 
tesz közzé 

 
vissza nem térítendı támogatás iránti  kérelmek benyújtására a terménybiztosítás, többéves ültetvények, 

faiskolák és jószágok biztosítási költségeinek megtérítésére 2014.évben 
 

Ezen nyilvános felhívás által az Alap finanszírozza: a terménybiztosítás, a többéves ültetvények, a 
faiskolák és a tenyészállatok biztosítási díjának 10%-át, az alap pénzügyi lehetıségeivel összhangban a 
2014-as évben erre a célra elılátott 200.000,00 dinár keretösszegig. 

A felhívásra való jelentkezés jogosultsága és feltételei: aktív jogállással rendelkezı természetes 
személy, aki a mezıgazdasági gazdaságok jegyzékében nyilván van tartva (a további szövegben: 
Nyilvántartás) az Államkincstár szabadkai fiókjának magyarkanizsai kirendeltségében, összhangban 
azzal a Szabályzattal, amely rendezi a mezıgazdasági gazdaságok bejegyzését és nyilvántartásának 
felújítását, valamint a mezıgazdasági gazdaságok passzív jogállásának feltételeit ("Szerb Köztársaság 
Hiv. Lapja, 17/13 száma.) 
  
A bejegyzett mezıgazdasági termelınek joga van a biztosítási díj 10%-nak visszatérítésére, melybe a 
nem életbiztosítási díjra fizetendı adó nincs beleszámítva, amennyiben a biztosító társaságnál a 
következıkre kötött biztosítást: 
 
1)  termények hozamának csökkenésére; 
2)  faiskolákra és többéves ültetvényekre. 
3) tenyészállatokra illetve azokra a kockázatokra, melyekre a biztosító társaság elıírta a feltételeket; 
Szükséges dokumentumok: 
 

1) jelentkezési őrlap, 
2) a biztosító társaság által kibocsátott biztosítási kötvény hitelesített fénymásolata, amely 

bizonyítja, hogy a kérelmezı biztosított 2013. november 1.-tıl 2014. október 31.-ig,  
3) a biztosító által kiadott igazolás a teljes biztosítási díj kifizetésérıl, 
4) az aktív státuszról szóló igazolás fénymásolata  
5) fénymásolt vagy kinyomtatott személyazonosító adatok, illetve személyi igazolvány és 
6) a gazdaság számlaszámának fénymásolata (bankkártya, banki szerzıdés, stb.). 

 
A kérvények átadásának módja:  
 
A „Jelentkezési őrlapot” át lehet venni a magyarkanizsai városháza 16-os irdájában, a falugazdászoknál. 
Az összes szükséges dokumentumot zárt borítékban,  2014. november 17.-ig vagy postázva kell át adni a 
következı címre: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG MEZİGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
KÖLTSÉGVETÉSI ALA 24420 Magyarkanizsa, Fı tér 1., a következı megjelöléssel: 
„JELENTKEZÉS A MEZİGAZDASÁGI BIZTOSÍTÁS MEGTÉRÍTÉSÉRE” vagy személyesen a 16-
os irodában. 
A pályázat és a jelentkezési őrlap letölthetı a www.kanjiza.rs honlapról is.   
A nyilvános felhívás 2014. november 17-éig van nyitva.  
A késve érkezı és a hiányos dokumentáció, faxon vagy villámpostán küldött, nem aláírt vagy nem 
hitelesített kérvények figyelmen kívül lesznek hagyva.  
A felhívás lezárulását követı 15 napon belül meghozzák a döntést az eszközök kiosztásáról a kérelmek 
beérkezésének sorrendjével összhangban. 
További felvilágosítás a 875-166 telefon a 303-as mellékén kapható. 
A pályázati dokumentáció nem kerül visszaadásra.  
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