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ÁLTALÁNOS RÉSZ

345.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rende-
let (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. – más rendelet, 37/2016., 
29/2017., 24/2019. és 66/2020. szám) 16., 24. és 43. szakasza alapján, a tar-
tományi gazdasági és turisztikai titkár (a továbbiakban: tartományi titkár)

SZABÁLYZATOT
HOZ 

A MIKRO- ÉS KIS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS 
VÁLLALKOZÓK 

NYERSANYAG BESZERZÉSI KÖLTSÉGEIT TÁMOGATÓ 
2021. ÉVI VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK 

ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

(VAT Hivatalos Lapja, 7/2021. szám)

1. szakasz

A 8. szakasz 1. bekezdésének 3. pontja a következőképpen módosul: 
„a pályázat meghirdetésének napjától számított hat hónapos határidőn 
belül több mint 10%-kal nem csökkenti az állandó munkaviszonyban 
foglalkoztatottak számát,“

A 8. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Pályázó csak 
egy pályázati kérelmet nyújthat be legfeljebb 5 (öt) különböző nyersanyag 
beszerzési költségeinek utófinanszírozására, éspedig legfeljebb 5 (öt) kü-
lönböző beszállítótól/eladótól. A nyersanyagot köteles a pályázati kérelem-
ben egyértelműen feltüntetni és részletezni, a 4. szakasszal összhangban.“ 

2. szakasz

A 9. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja a következőképpen módosul: 
„A Kötelező Társadalombiztosítás Központi Regiszterének igazolását 
a foglalkoztatott személyek számáról, amelyből egyértelműen megál-
lapítható az állandó munkaviszonyban lévő foglalkoztatott személyek 
száma – a Pályázat meghirdetésének napján,“

A 9. szakasz 1. bekezdésének 8. pontjához a (8-10) alpont kerül hozzá-
adásra „nyilatkozat a foglalkoztatott személyek létszámcsökkentéséről.“

3. szakasz

A 13. szakasz 1. bekezdéseben a MÉRCÉK táblázat, 5. sorszáma 
alatt a „foglalkoztatottak száma” szavak elé „az állandó munkavi-
szonyban lévő” szavak kerülnek.  

4. szakasz

A 14. szakasz 1. bekezdésében a „- hogy hat hónapos határidőn belül 
nem csökkenti a foglalkoztatottak számát, a Pályázat meghirdetésének 
napján meglévő foglalkoztatott személyek számához viszonyítva” for-
dulat törlődik.

5. szakasz

A 15. szakasz 1. bekezdésének 1. fordulata a következőképpen mó-
dosul:

„- a pályázat meghirdetésének napjától számított hat hónapos ha-
táridőn belül több mint 10%-kal nem csökkenti az állandó munkavi-
szonyban foglalkoztatottak számát,“

6. szakasz

Ez a Szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjá-
ban történő közzétételének napján lép hatályba.

7. szakasz

A mikro- és kis gazdasági társaságok és vállalkozók nyersanyag be-
szerzési költségeit támogató 2021. évi vissza nem térítendő eszközök 
odaítéléséről szóló szabályzat (VAT Hivatalos Lapja, 7/2021. szám) a 
többi részében változatlan marad.

TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI 
TITKÁRSÁG

Szám: 144-401-722/2021-02
Dátum: 2021. február 26.

dr. Nenad Ivanišević, s. k.
TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI

TITKÁR

346.

A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi 
rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. – más rendelet, 
37/2016., 29/2017., 24/2019. és 66/2020. szám) 16., 24. és 43. szakasza 
alapján, a tartományi gazdasági és turisztikai titkár (a továbbiakban: 
tartományi titkár)
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SZABÁLYZATOT
HOZ

 A MIKRO- ÉS KIS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS 
VÁLLALKOZÓK 

GÉPEK/FELSZERELÉS VAGY SZOFTVEREK BESZERZÉSI 
KÖLTSÉGEIT VAGY NEM ANYAGI VAGYONA 

MEGSZERZÉSI KÖLTSÉGEIT TÁMOGATÓ 2021. ÉVI VISSZA 
NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK 

ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

(VAT Hivatalos Lapja, 7/2021. szám)

1. szakasz

A 3. szakasz 9. bekezdésében a „- prezentációs, elektronikus, iroda-
technikai felszerelés (pénztárgépek, telefon- és telefaxkészülékek, te-
levízió, stb.),“ fordulat törlődik.

2. szakasz

A 8. szakasz 1. bekezdésének 3. pontja a következőképpen módosul: 
„a pályázat meghirdetésének napjától számított hat hónapos határidőn 
belül több mint 10%-kal nem csökkenti az állandó munkaviszonyban 
foglalkoztatottak számát,“

A 8. szakasz 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A pályázati kérelmet az alábbi költségek támogatására lehet be-
nyújtani:

- legfeljebb 7 (hét) darab gép/felszerelés (azonos vagy különbö-
ző) beszerzésére éspedig legfeljebb 5 (öt) különböző beszállí-
tótól/eladótól,

- legfeljebb 3 (három) szoftver (szoftverlicensz) beszerzésére, 
legfeljebb 10 másolattal (amelyekből valamennyi csak egy szá-
mítógépen alkalmazható) éspedig legfeljebb 3 (három) külön-
böző beszállítótól/eladótól,

- immateriális vagyon megszerzésére, legfeljebb 5 (öt) beszállí-
tótól/eladótól.“

3. szakasz

A 9. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja a következőképpen módosul: 
„A Kötelező Társadalombiztosítás Központi Regiszterének igazolását 
a foglalkoztatott személyek számáról, amelyből egyértelműen megál-
lapítható az állandó munkaviszonyban lévő foglalkoztatott személyek 
száma – a Pályázat meghirdetésének napján,“

A 9. szakasz 1. bekezdésének 7. pontjához a (7-11) alpont kerül hoz-
záadásra „nyilatkozat a foglalkoztatott személyek létszámcsökkenté-
séről.“

4. szakasz

A 13. szakasz 1. bekezdéseben a MÉRCÉK táblázat, 5. sorszáma 
alatt a „foglalkoztatottak száma” szavak elé „az állandó munkavi-
szonyban lévő” szavak kerülnek. 

5. szakasz

A 14. szakasz 1. bekezdésében a „- hogy hat hónapos határidőn belül 
nem csökkenti a foglalkoztatottak számát, a Pályázat meghirdetésének 
napján meglévő foglalkoztatott személyek számához viszonyítva” for-
dulat törlődik.

6. szakasz

A 15. szakasz 1. bekezdésének 1. fordulata a következőképpen mó-
dosul:

„- a pályázat meghirdetésének napjától számított hat hónapos ha-
táridőn belül több mint 10%-kal nem csökkenti az állandó munkavi-
szonyban foglalkoztatottak számát,“

 
7. szakasz

Ez a Szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjá-
ban történő közzétételének napján lép hatályba.

8. szakasz

A mikro- és kis gazdasági társaságok és vállalkozók gépek/felsze-
relés vagy szoftverek beszerzési költségeit vagy nem anyagi vagyona 
megszerzési költségeit támogató 2021. évi vissza nem térítendő esz-
közök odaítéléséről szóló szabályzat (VAT Hivatalos Lapja, 7/2021. 
szám) a többi részében változatlan marad.

TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI 
TITKÁRSÁG

Szám: 144-401-721/2021-02
Dátum: 2021. február 26.

dr. Nenad Ivanišević, s. k.
TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI

TITKÁR

MEGJEGYZÉS:

A jogszabályok és egyéb aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2014., 
29/2017. és 12/2018. szám) 5. szakasza 2. bekezdésének értelmében, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjá-
ban nem tesszük közzé a Külön részt.
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ÁLTALÁNOS RÉSZ

TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI 
TITKÁRSÁG

345. Szabályzat a mikro- és kis gazdasági társaságok és 
vállalkozók nyersanyag beszerzési költségeit támogató 
2021. évi vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről 
szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről

346. Szabályzat a mikro- és kis gazdasági társaságok és vál-
lalkozók gépek/felszerelés vagy szoftverek beszerzési 
költségeit vagy nem anyagi vagyona megszerzési költ-
ségeit támogató 2021. évi vissza nem térítendő eszközök 
odaítéléséről szóló szabályzat módosításáról és kiegé-
szítéséről

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI 
ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG

347. Határozat a Törökbecse Község Szociális Munkaköz-
pontja igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról

HIRDETŐ RÉSZ

TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, 
RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI 

ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG

348. Pályázat Vajdaság Autonóm Tartomány helyi önkor-
mányzatai fejlesztési tervei kidolgozásának társfinan-
szírozására

349. Pályázat Vajdaság Autonóm Tartomány helyi önkor-
mányzatai műszaki tervdokumentációi kidolgozásának 
társfinanszírozására irányuló vissza nem térítendő esz-
közök odaítéléséről
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