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A Szabadka Város Lakáshitel Alapja alapszabályának 16. szakasz 1. bekezdés 8. fordulata 

(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 21/13 száma – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a banki 
lakáshitelhez szükséges önrész biztosítására való jogosultság megvalósításának módjáról szóló 
szabályzat 24. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 21/13 – egységes szerkezetű szöveg és 
2/11 száma) alapján  

 Szabadka Város Lakáshitel Alapjának igazgatóbizottsága a 2014. május 15-én megtartott 4. 
ülésén meghozta az alábbi 
 

DÖNTÉST 
a lakhatási feltételek javítását szolgáló banki hitelhez szükséges önrész biztosítására pályázók 

ranglistájának meghatározásáról 
 

I 
Meghatározzuk azoknak a pályázóknak a ranglistáját, akik elnyerték a lakhatási feltételek 

javítását szolgáló banki lakáshitelhez szükséges önrész biztosításának támogatását:  
 

A 
raglistán 

elért 
sorszám 

Pályázó családi és utóneve Elért 
pontszám 

1. Simunović Dragoslav 60 
2. Rind Vitez Edit 60 

3. Orelj Anđelko 60 

4. Đorđević Vera 20 
5. Belančić Maja 20 

 
II 

Biškupović Anđelka pályázatát, melyet lakhatási feltételek javítását szolgáló banki lakáshitelhez 
szükséges önrész biztosítására nyújtott be, pontozáskor nem vettük figyelembe, mert hiányos volt – a 
pályázathoz nem mellékelte a banki lakáshitelhez szükséges önrész biztosítására való jogosultság 
megvalósításának módjáról szóló szabályzat 16. szakasz 1. bekezdés 5. pontjában (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 21/13 – egységes szerkezetű szöveg és 2/11 száma) előírt bizonyítékot arról, hogy a pályázó családi 
háztartásának tagja az utóbbi öt év folyamán nem adott el ingatlant, illetve nem csatolta  a pályázó nagykorú 
lányának hitelesített nyilatkozatát, hogy az  utóbbi öt évben nem adott el ingatlant. 
 

III 



Ez a döntés megjelenik a Subotičke novine és a Magyar Szó című újságban, Szabadka Város Hivatalos 
Lapjában, az Alap honlapján (www.pronatal.net) és a Város honlapján (www.subotica.rs). 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS:  
E döntés ellen minden pályázó kifogást nyújthat be  
az Alap igazgatóbizottságánál,  
a döntés közzétételét követő 15 napon belül. 
 

 
 

Szabadka Város Lakáshitel Alapjának 
 igazgatóbizottsági elnöke  

 
                 mr Helena Suljić 
 

 


