
A Szabadka Község művelődésre és kiadói 
tevékenységre elkülönített költségvetési eszközeinek 
odaítéléséről szóló szabályzat 11. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 5/2005 száma) alapján 
Szabadka Község Művelődési és kiadói bizottsága  

 
P Á L Y Á Z A T O T 

  
tesz közzé kulturális különprogramok és 

rendezvények támogatására a 2005. évben. 
a következő célterületeken: 

A Szabadka község területén működő művelődési 
egyesületek és műkedvelők tevékenységére – 
Kulturális rendezvényekre. 

A művelődési egyesületek és műkedvelők 
tevékenységének támogatására összesen 1.200.000,00 
dinár,   

és a kulturális különprogramok és rendezvények 
szervezésére összesen 1.200.000,00 dinár kerül 
kiosztásra. 

 
A támogatás kedvezményezettjei lehetnek 

művelődési tevékenységet folytató intézmények, 
szervezetek, egyesületek, továbbá egyéb bejegyzett 
szervezetek, egyesületek vagy magánszemélyek, kik 
művelődési vagy kiadói tevékenységet folytatnak és az 
új előírásoknak megfelelően számlával rendelkeznek.  

A művelődési egyesületek és műkedvelők 
tevékenységére szánt eszközök az alábbi program- és 
projektcsoportokra ítélhetők oda: 

a) Művelődési egyesületek vagy műkedvelők 
által megvalósított olyan programok vagy 
projektek, melyek segítik a fiatal alkotók a 
zene, népművészet vagy más alkotóterületen 
kifejtett munkáját; 

b) Fesztiválok, vetélkedők, szemlék és 
kiállítások szervezése illetve az ezeken való 
részvétel, meghívás alapján;  

c) Népviselet és egyéb folklór jellegű kellékek 
beszerzése. 
 

A művelődési rendezvényekre szánt eszközök az 
alábbi művelődési-művészeti tevékenységi körökben 
szervezett programokra és projektekre ítélhetők oda: 

a) Zene: klasszikus zene, jazz, kortárs zene és 
kórusművek előadása; 

b) Képzőművészet: önálló és csoportos tárlatok; 
c) Irodalom: irodalmi találkozók; 
d) Színművészet: kortárs dráma (szöveg és 

színrevitel); 
e) Filmművészet: dokumenum-kisfilm; 
f) Fesztiválok, vetélkedők és szemlék 

szervezése, illetva az azokon való részvétel; 
g) Tanácskozások és konferenciák szervezése ill. 

az azokon való részvétel a következő 
területeken: műemlékvédelem, növényi és 
egyéb természeti ritkaságok védelme; 

h) Képzőművészeti alkotások, muzeális tárgyak, 
régi és ritka könyvek, illetve műtárgyak 
vásrlása. 

 
A támogatás kedvezményezettjei (az eszközök 

kézhezvételét megelőzően) nyilatkozatot tesznek arról, 
hogy a folyósított eszközöket rendeltetésszerűen, az 
előirányzott célokra használják fel. A bizottság 
fenntartja a jogot, hogy a pályázóktól szükség szerint 
további dokumentumokat és információkat kérjen, 
illetve, hogy a helyszínen informálódjon, vagy további 
feltételeket támasszon. 
 

A pályázat eredmélyéről a pályázókat írásban 
értesítik. 
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Pályázni az erre a célra készített pályázati űrlapon 

lehet, amely a Városháza elnökségi bejáratának 
portáján (Gyógyszertás meleltti bejárat) vehető át 
munkanapokon 7 és 14 óra között, illetve letölthető a 
www.subotica.co.yu honlapról 

A kitöltött pályázati űrlapokat Szabadka Község 
iktatójában, a Szabadság tér 1. szám alatt kell átadni.  
 A pályázati határidő, vagyis a pályázati űrlapok 
átadásának határideje a pályázat a Subotičke novine, a 
Dani, a Hét Nap és a Hrvatska riječ lapokban, 
Szabadka Község Hivatalos Lapjában, valamint a 
község www.subotica.co.yu honlapján való 
közzétételétől számított 15 nap.  
 Kedvezményezettek kötelesek a programok vagy 
projektek megvalósítását követő 30 napon belül 
jelentést készíteni a megvalósításról és a felhasznált 
pénzeszközökről, A jelentést a Társadalmi 
tevékenységek főosztályához kell eljuttatni. 

A hiányos és késve érkezett pályázatokat nem 
veszik figyelembe. Továbbra azon pályázók 
jelentkezési úrlapjai sem kerülnek elbírálásra, kik a 
2004-es  évben elnyert és felhasznált eszközökről szóló 
pénzügyi jelentést elmulasztották benyújtani. 
 
 

A Szabadka Község művelődésre és kiadói 
tevékenységre elkülönített költségvetési eszközeinek 
odaítéléséről szóló szabályzat 11. szakasza (Szabadka 
Község Hivatalos Lapjának 5/2005 száma) alapján 
Szabadka Község Művelődési és kiadói bizottsága  

 
P Á L Y Á Z A T O T 

  
 tesz közzé kiadói tevékenység támogatására a 
2005. évben, összesen 1.500.000,00 dinárnyi 
összegben. 

 
A pályázaton részt vehetnek Szabadka község 

területén működő, művelődési és kiadói tevékenységet 
folytató intézmények, szervezetek, egyesületek vagy 
magánszemélyek, a következő kiadói tevékenységi 
körökben: 

- könyvkiadás és folyóiratok megjelentetése; 
- műfordítás; 
- CD-k, és audiovizuális kiadványok 

megjelentetése; 
- könyvek, CD-k és audiovizuális kiadványok 

vásárlása. 
 

A kiadótevékenységre szánt eszközök pályázati 
úton történú odítélésekor az alapvető követelmények a 
követkzők: 

- Könyv megjelentetése esetén két pozitív 
kritikusi recenzió; 

- Műfordítás esetén egy illetékes fordító 
szakvéleménye; 

- A könyvek, CD-k és audiovizuális alkotások 
kiadása esetén azokat a szerzőket részesítjük 
előnyben, kik műveikben tükrözik vidékünk 
kulturális örökségét és a korszerű művészeti 
irányzatokat ápolják 

Pályázni az erre a célra készített pályázati űrlapon 
lehet, amely a Városháza elnökségi bejáratának 
portáján (Gyógyszertás meleltti bejárat) vehető át 
munkanapokon 7 és 14 óra között. 

A pályázati úrlapok a www.subotica.co.yu 
honlapról is letölthetők. 

Az Intenetről letöltött űrlapok fénymásolhatók. 
A kitöltött pályázati űrlapokat Szabadka Község 

iktatójában, a Szabadság tér 1. szám alatt kell átadni.  
 A pályázati határidő, vagyis a pályázati űrlapok 
átadásának határideje a pályázat a Subotičke novine, a 
Dani, a Hét Nap és a Hrvatska riječ lapokban, 
Szabadka Község Hivatalos Lapjában, valamint a 
község www.subotica.co.yu honlapján való 
közzétételétől számított 15 nap.  
 Kedvezményezettek kötelesek a programok vagy 
projektek megvalósítását követő 30 napon belül 
jelentést készíteni a megvalósításról és a felhasznált 
pénzeszközökről, A jelentést a Társadalmi 
tevékenységek főosztályához kell eljuttatni. 

A hiányos és késve érkezett pályázatokat nem 
veszik figyelembe. 
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Szabadka Község Hivatalos Lapja – Kiadó és nyomda: Szabadka Község Képviselő-testülete, Lazar 
Nešić tér 1. Telefon: 555-333 – 325-ös mellék, vagy 555-899 so@subotica.co.yu Példányszám: 200 db. 
Fő- és felelős szerkesztő: Sveller Árpád, okl. jogász, Szabadka Község Képviselő-testületének titkára. 
Előfizetési díj előlege a 2004-es évre 1375,00 dinár. Hirdetések a díjszabás szerint. Egyszámla száma: 
840-742351-843-94 – Községi közigazgatási szervek bevételei. Hivatkozási szám: jogi személyek 
számára 97-236,  természetes személyek számára 69-236. 
 


