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A Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának alapításáról szóló rendelet 19. szakasza 
(Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 06/19. szám) és a Menekült, Elüldözött és Széttelepített 
Személyek Segélyalapja 2007. február 1-jén kelt Alapszabályának 19. szakasza alapján a Menekült, Elüldözött 
és Széttelepített Személyek Segélyalapja kiírja az alábbi 
 
 

NYILVÁNOS FELHÍVÁST 
A VAJDASÁGBAN ÉLŐ MENEKÜLT, ELÜLDÖZÖTT ÉS SZÉTTELEPÍTETT SZEMÉLYEK HÁZTÁJI GAZDASÁGGAL 

RENDELKEZŐ FALUSI HÁZAK VÁSÁRLÁSÁRA IRÁNYULÓ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSE ÁLTALI LAKHATÁSI 
TÁMOGATÁSÁRA A 2018-AS ÉVBEN 

 
I. 
 

 Nyilvános felhívást írunk ki olyan személyek részére, akiknek, a törvénnyel összhangban, a Menekült, 
Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának alapításáról szóló rendelet hatályba lépésének napjáig 
(2006. december 21.) menekült, elüldözött és kitelepített személyi státusuk volt Vajdaság Autonóm Tartomány 
területén lévő tartózkodási, illetve lakóhellyel, s akik kollektív központokban vagy albérletben vannak 
elszállásolva, s akiknek szándékukban áll a Vajdaság AT területén lévő helyi közösségben maradni és élni.  
 Az Alap felhasználói egyenként maximálisan 1.000.000,00 (egymillió) dinár lakhatási támogatást 
kaphatnak, ami vissza nem térítendő támogatás.  
 A lakhatási kérdés háztáji gazdasággal rendelkező falusi ház megvásárlásával történő megoldására 
irányuló támogatás odaítélésére kiválasztott felhasználó az Alap által biztosított teljes összeg legfeljebb 50%-
nak megfelelő saját pénzeszközökkel részt vehet a ház adásvételi árában.  
 A nyilvános felhívást olyan személyek részére írjuk ki, akik lakó-, illetve tartózkodási hellyel 
rendelkeznek valamelyik községben az alábbiak közül: Újvidék, Palánka, Petrőc, Topolya, Óbecse, Verbász, 
Versec, Nagybecskerek, Inđija, Ürög, Kúla, Ópáva, Hódság, Ruma, Zombor, Ópázova, Szabadka, Zsablya.  
 

II. 
 

A jelentkezés mellé meg kell küldeni az alábbi kötelező dokumentációt: 
 

1. Hitelesített igazolás a községi menekültügyi biztostól arról, hogy a személynek a 2006. december 21-ig 
terjedő időszakban menekült, illetve elüldözött személyi státusa volt Vajdaság AT területén, illetve 
valamilyen dokumentum, amelyből biztosan megállapítható, hogy az említett időszakban a személynek 
menekült státusa volt Vajdaság AT területén. Az igazolást a nyilvános felhívásra való jelentkezési lap 
benyújtójára és a családi háztartás minden tagjára vonatkozóan meg kell küldeni; 

2. Hitelesített igazolás a községi menekültügyi biztostól arról, hogy a jelentkezési lap benyújtója és családi 
háztartásának tagjai nem felhasználói egyéb lakástámogatási programnak, valamint, hogy a folyó évben 
nem szerepelnek azoknak a felhasználóknak a legszűkebb listajavaslatán, akik lakhatási támogatást 
fognak kapni a Szerb Köztársaság területén megvalósuló integrációs projekt keretében; 

3. A nyilvános felhívásra való jelentkezési lap benyújtója és háztartása összes felnőtt tagja érvényes 
személyi okmányának fénymásolata; 

4. A nyilvános felhívásra való jelentkezési lap benyújtója és családi háztartása összes tagja születési 
anyakönyvi kivonatának fénymásolata; 

5. Bizonyíték arról, hogy a jelentkezési lap benyújtója a Szerb Köztársaság állampolgára vagy bizonyíték 
arról, hogy kérelmezte a Szerb Köztársaság állampolgárságát; 

6. Hitelesített nyilatkozat a családi háztartás minden nagykorú tagja és a nyilvános felhívásra való 
jelentkezési lap benyújtója esetében, hogy önként úgy határozott, hogy abban a Vajdaság AT területén 
lévő helyi közösségben marad és él, ahol a megvásárlásra javasolt ingatlan található, valamint a családi 
háztartás tagjainak számáról és a jelentkezési lap benyújtójának és családi háztartása tagjainak 
kollektív központban vagy albérletben való elhelyezéséről; 

7. A nyilvános felhívásra való jelentkezési lap benyújtójának és családi háztartása minden nagykorú 
tagjának hitelesített nyilatkozata arról, hogy nincs a tulajdonukban a Szerb Köztársaság területén 
található lakóobjektum vagy építési telek, hogy nem adtak el vagy más módon nem idegenítettek el 
ingatlan az előző lakóhelyül szolgáló országban vagy a Szerb Köztársaságban, s hogy nem adottak a 
feltételek ahhoz, hogy visszatérjenek a származási országba; 

8. Az illetékes adóhivatal igazolása arról, hogy nem történt tulajdonjog-átruházás a jelentkezési lap 
benyújtója, sem családi háztartása tagjainak nevére; 

9. A nyilvános felhívásra való jelentkezési lap benyújtójának és/vagy családi háztartása tagjainak 
hitelesített nyilatkozata arról, hogy szándékukban áll mezőgazdasági termeléssel foglalkozni abban a 
Szerb Köztársaság területén található helyi közösségben, ahol a megvásárlásra javasolt ingatlan van; 



  
10. Telekkönyvi, illetve ingatlan-nyilvántartási kivonat a jelentkezési lap benyújtója által 

megvételre javasolt ingatlan esetében. Az ingatlan-nyilvántartási kivonaton nem lehet olyan teher, 
amely megakadályozná az ingatlan megvásárlását. A megvásárlásra javasolt falusi háztartásnak a 
Vajdaság AT területén található községben kell lennie.  

11. Az ingatlan tulajdonosának hitelesített nyilatkozata arról, hogy egyezik az ingatlannak a Menekült, 
Elüldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapjának felhasználója részére történő eladásával. 

12. Jövedelemigazolás a jelentkezési lap benyújtója és háztartása azon tagjai esetében, akik 
munkaviszonyban állnak vagy más módon valósítanak meg pénzbeli juttatást, vagy a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat által kiadott munkanélküliségi bizonylat. 

 
A kötelező dokumentáción kívül az alábbi dokumentumok is mellékelhetők a jelentkezési laphoz (fénymásolat): 
 

1. A házasság felbontásáról szóló bírósági döntés vagy halotti anyakönyvi kivonat vagy az egyedülálló 
szülőséget bizonyító egyéb bizonyíték, 

2. Végzés a rokkantságról, vagyis a munkaképesség csökkenéséről vagy elvesztéséről, 
3. Végzés a mentális vagy testi fogyatékosság mértékének fokozatáról, 
4. Releváns orvosi dokumentáció, amennyiben a jelentkezési lap benyújtója vagy családi háztartásának 

tagja testi sérüléssel vagy súlyos betegséggel küzd, 
5. Az illetékes szerv bizonylata arról, hogy a személy életét vesztette vagy eltűnt az egykori JSZSZK 

területén lezajlott háborús történések során, 
6. Igazolás az iskoláztatásról diákok és egyetemi hallgatók esetében, 
7. Igazolás a falusi gazdaság bejegyzéséről (amennyiben rendelkeznek ilyennel), 
8. Igazolás a kollektív központból (amennyiben kollektív központban helyezték el őket). 

 
 

III. 
 
 A nyilvános felhívás 2018. augusztus 14-től szeptember 14-ig van nyitva.  
 
  
 A jelentkezéseket megvitatják és a támogatás feltételeiről és a menekült, elüldözött és széttelepített 
személyek háztáji gazdasággal rendelkező falusi ház megvásárlására szánt eszközök odaítélési eljárásáról szóló 
szabályzat követelményei alapján döntenek róluk. A hiányos és késve érkezett jelentkezéseket nem veszik 
figyelembe. 
 
 A dokumentációt nem eredetiben kell benyújtani, hanem a kért dokumentumok fénymásolata 
melléklendő, azzal, hogy az Alap fenntartja a jogot, hogy a szerződés aláírása előtt betekintés céljából kéri az 
eredeti dokumentációt. Az Alap nem küldi vissza a fogadott dokumentációt, hanem az Alap irattárában őrzi. Az 
Alapnak nem kötelessége tájékoztatni minden jelentkezőt a nyilvános felhívás lefolyásáról és eredményeiről, 
hanem csak azokkal a személyekkel veszi fel a kapcsolatot, akik bejutottak a következő körbe, illetve akik 
szerepelnek a támogatás odaítélésére vonatkozó javaslatban. 
 
 A támogatás odaítélésére vonatkozó javaslatot a támogatás feltételeiről és a menekült, elüldözött és 
széttelepített személyek háztáji gazdasággal rendelkező falusi ház megvásárlására szánt eszközök odaítélési 
eljárásáról szóló szabályzat követelményei szerinti pontozást követően készítik el. Amennyiben a nyilvános 
felhívás két vagy több jelentkezője ugyanannyi pontot ért el, az alábbiak alapján állapítják meg, kinek van 
elsőbbsége: a kiskorú gyerekek magasabb száma, a családi háztartás tagjainak magasabb száma, várandós nő 
él a háztartásban, a család tartózkodási idejének hossza abban a helyi közösségben, amelyre a felhívás szól, a 
családi háztartás tagonkénti jövedelmének alacsonyabb összege. 
 
 A nyilvános felhívással kapcsolatos minden további információ a Menekült, Elüldözött és Széttelepített 
Személyek Segélyalapjánál kapható, Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 25., az alábbi telefonszámon: 021/475 4 
295, illetve a fondimejl@gmail.com vagy az uprava@fondirpvojvodine.rs e-mail címen, továbbá a 
www.fondirpvojvodine.rs honlapon.  
 
 A jelentkezést postán vagy személyesen kell eljuttatni az alábbi címre: Menekült, Elüldözött és 
Széttelepített Személyek Segélyalapja, 21 000 Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 25., az alábbi felirattal: „A 
nyilvános felhívásra – falusi házak”.  
 
  

 
 


