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Az egyesületekről szóló törvény 38. szakaszának 5. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 51/09 száma) és a Szabadka Város költségvetéséből egyesületek társadalmi és 
humanitárius célú programjaira és projektjeire elkülönített eszközök igénylésének módjáról és 
eljárásáról szóló szabályzat 7. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 35/10 száma) alapján 

a polgármester 2014.01.16-án 
Pályázatot hirdet 

társadalmi vagy humanitárius célú programok és projektek finanszírozására vagy 

 támogatására a 2014. évben 
 
 
A pályázatot a Város költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott azon társadalmi és humanitárius 
célú programokra és projektekre hirdetjük meg, melyek az alábbiakat szolgálják:   

- szolidaritás, gondoskodás, az önsegélyezés és a hátrányos helyzetben - sajátos élethelyzetben 
levő személyeknek nyújtott segítség ösztönzése, 

- az emberi és kisebbségi jogoknak valamint a gyermekek jogainak védelme és ismertetése,  
- a tudomány és oktatás ösztönzését és népszerűsítését, 
- a közszükségleteket és a polgárok érdekeit. 

 
A Szabadka város eszközeiből finanszírozott programok az alábbi kritériumok szerint lesznek 
kiválasztva:  

1) a program referenciái: a program terjedelme, a programban résztvevő személyek száma, a 
program fejlesztésének lehetőségei és kiterjedése; 

2) az elérhető célok: milyen mértékben felel meg a közérdeknek, milyen fokú állapotjavulás 
érhető el azon a területen, melyre a program vonatkozik; 

3) a program társfinanszírozása más forrásokból: saját bevételek, tartományi költségvetés, 
köztársasági költségvetés, uniós alapok, ajándék, adományok, hagyatékok, hitelek és egyebek, 
ha hiányoznak eszközök a program pénzelésében; 

4) az eszközök felhasználásának törvényessége és hatékonysága, és a korábbi programok 
fenntarthatósága: igénybe vették-e már korábban Szabadka város költségvetési eszközeit, s ha 
igen, teljesítették-e a szerződéses kötelezettségeket. 

 
A társadalmi és humanitárius célú programok illetve projektek  finanszírozására vagy támogatására 
pályázhatnak: 

- fogyatékkal élő személyek egyesületei; 
- a szociális vagy egészségügyi körülmények miatt rászorulók védelmével és segélyezésével 

foglalkozó polgári egyesületek; 
- az emberi, kisebbségi jogokat és a gyermekek jogait, valamint a marginális csoportok jogait 

védelmező  és hirdető polgári egyesületek; 
- a társadalmi és humanitárius tevékenység területén működő egyéb jogalanyok, mint: a 

hagyaték-alapítványok, alapítványok, és a társadalmi és humanitárius jellegű tevékenységre 
bejegyzett nonprofit szervezetek és intézmények 

  
A társadalmi és humanitárius tevékenységgel foglalkozó jogalanyok azzal a feltétellel pályázhatnak 
társadalmi és humanitárius célú programok és projektek finanszírozására vagy támogatására, ha 
bejegyzett székhelyük a Város területén van. 
 
 



 
A Szabadka Város 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
40/2013 száma) társadalmi és humanitárius célú programok és projektek pályázat útján történő 
finanszírozására vagy támogatására a 2014. évben 10.375.000,00 dinár lett előirányozva. 
 
A pályázatot a Társadalmi és humanitárius tevékenységek pályázati bizottságához kell benyújtani, a 
„Jelentkezési lap a társadalmi és humanitárius célú programok és projektek finanszírozására vagy 
támogatására meghirdetett pályázatra” (1. számú adatlap) elnevezésű nyomtatványon. 
 
Minden programra illetve projektre külön jelentkezési lapot kell benyújtani. 
 
A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezően mellékelnie kell: 
- a pályázóra vonatkozó alapvető adatokat (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek, stb.), 
amit a pályázó készít el és 
- a program, illetve projekt részletes leírását, melynek finanszírozására vagy támogatására pályázik. 
 
A pályázók a „Jelentkezési lap a társadalmi és humanitárius célú programok és projektek 
finanszírozására vagy támogatására meghirdetett pályázatra” nyomtatványt (1. számú adatlap) 
letölthetik a Város www.subotica.rs honlapjáról is. 
 
A jelentkezési lapokat nyomtatott formában kell átadni Szabadka Város ügyfélszolgálatában, vagy 
elküldhetők postán is a következő címre: Szabadka, Szabadság tér 1. 
 
A hiányos és késve beérkezett pályázatokat a bizottság nem fogja elbírálni. 
 
A pályázat lezárását követően a bizottság elbírálja az összes pályázati beadványt, rangsorolja a 
pályázó programokat/projekteket és a rangsort közzéteszi az önkormányzat hivatalos honlapján.  
 
A közzétett listára a pályázóknak joguk van panaszt tenni a közzétételt követő három napon belül. A 
panaszokról a bizottság hoz döntést, majd ezután a pályázó programok/projektek végső rangsorát 
továbbítja a polgármesterhez. 
  
A Város költségvetéséből támogatott programok/projektek kiválasztásáról szóló döntést a 

polgármester hozza meg. 
 

 

A pályázatra 2014.01.31-éig lehet jelentkezni. 
 
 
 

 Maglai Jenő 
 
polgármester 
 
 

 


