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A Szabadka Község művelődésre, 

köztájékoztatásra és kiadói tevékenységre elkülönített 
költségvetési eszközeinek odaítéléséről szóló 
szabályzat 11. szakasza (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 5/2005 és 7/2007 száma) alapján  

A Köztájékoztatási pályázati bizottság 
meghirdeti az alábbi  
 

P Á L Y Á Z A T O T 
 
hirdet a köztájékoztatás támogatására a 2009. évben. 

 
A köztájékoztatás területén pénzbeli 

támogatásban részesítjük a tájékoztatási eszközök – 
televíziós műsorok alapítóit, az alábbiak szerint: 
 

1. szerb és horvát nyelvű televíziós 
műsorokra 11.800.000,00 dinár, 

2.  magyar nyelvű televíziós műsorokra 
9.900.000,00 dinár 

          
Támogatásban részesülhetnek a szerb, horvát 

vagy magyar nyelven köztájékoztatást folytató 
intézmények, gazdasági társaságok, pénzalapok, 
alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek, 
melyeknek székhelye vagy kirendeltsége Szabadka 
Város területén van. 

 
A pályázati feltételek a következők: 

 
 
 

- a pályázónak a műsorszórási törvény (az 
SZK Hivatalos Közlönyének 42/2002, 97/2004, 
76/2005, 79/2005-más törv., 62/2006 és 85/2006 
száma) rendelkezéseinek értelmében rendelkeznie 
kell érvényes műsorszórási engedéllyel televíziós 
műsorok sugárzására Szabadka térségében, és 
érvényes engedéllyel műsorszóró adóállomás 
működtetésére – frekvenciával a műsorok 
sugárzására, 

- a pályázónak le kell fednie a szükséges 
vételkörzetet – biztosítania kell a televíziós jelek 
minőséges vételét a Város területén élő polgárok 
legalább 60% részére, 

- a pályázónak rendelkeznie kell a megfelelő 
műszaki és személyzeti kapacitással. 

 
Az eszközök pályázati úton történő 

odaítélésekor az alapvető kritériumok a következők: 
 

-  olyan műsorok és projektek, melyek az 
önkormányzat működésével és tevékenységeivel – 
különösen a Város polgárainak érdekeit szolgáló 
önkormányzati rendezvényekkel, művelődési és 
egyéb programokkal – foglalkoznak; 
- olyan műsorok és projektek, melyek Szabadka 
Város polgárainak általános érdekeit képviselő, 
mindennapos kérdésekkel foglalkoznak 
- olyan műsorok és projektek, melyek hozzájárulnak 
az együttélés, a multikulturális és többvallású 
társadalom értékeinek megerősítéséhez Szabadka 
Város területén. 
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- szükséges vételkörzet – a pályázónak biztosítania 
kell a rádió- illetve televíziós jelek minőséges vételét 
a Szabadka Város területén élő polgárok legalább 
60% részére. 

 
A pályázat kedvezményezetteinek (a 

támogatás folyósítását megelőzően) nyilatkozatot kell 
tenniük arról, hogy a folyósított eszközöket 
rendeltetésszerűen, az előirányzott célokra használják 
fel. A bizottság fenntartja a jogot, hogy a pályázóktól 
szükség szerint további információkat kérjen, illetve, 
hogy a helyszínen tájékozódjon. 

Pályázni az erre a célra készített pályázati 
űrlapon lehet, amely a Városháza elnökségi 
bejáratának portáján (Gyógyszertár melletti bejárat) 
vehető át munkanapokon 7 és 15 óra között. A 
pályázati úrlapok a www.subotica.rs honlapról is 
letölthetők. 

Az űrlapok fénymásolhatók. 

A kitöltött pályázati űrlapokat - 2. számú 
pályázati jelentkezési lap (pályázati jelentkezési lap 
a köztájékoztatás támogatására) a jelentkezési laphoz 
mellékelt nyilatkozattal és mellékletekkel, a 
televíziós sugárzási engedély és a műsorszóró 
adóállomás működtetésére szóló engedély 
fénymásolatával együtt a pályázók a Városi 
Ügyfélszolgálatban nyújthatják be, a Városháza, 
Szabadság tér 1. szám alatt.  

A pályázati határidő, vagyis a pályázati 
űrlapok átadásának határideje a pályázatnak a 
Subotičke novine, a Dani, a Hét Nap és a Hrvatska 
riječ lapokban, Szabadka Város Hivatalos Lapjában, 
valamint az önkormányzat www.subotica.rs 
honlapján való közzétételétől számított 15 nap.  

A kedvezményezettek a naptári év végéig 
kötelesek beszámolót készíteni a műsorok 
teljesítéséről és a felhasznált pénzeszközökről. A 
beszámolót a Társadalmi tevékenységek 
szolgálatához kell eljuttatni, a Szabadság tér 1/III 
címre. 

A hiányos és késve érkezett pályázatokat nem 
vesszük figyelembe. Továbbá azon szervezetek 
pályázatai sem kerülnek elbírálásra, kik a 2008-os 
évben az elnyert és felhasznált támogatásról szóló 
pénzügyi jelentést elmulasztották benyújtani. 
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Szabadka Város Hivatalos Lapja – Kiadó és nyomda: Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadság tér 1. 
Telefon: 554-050 so@subotica.co.yu Példányszám: 200 példány. Fő és felelős szerkesztő: Sveller Árpád, okl. 
jogász, Szabadka Város Képviselő-testületének titkára. Előfizetési díj előlege a 2009. évre 2596,00 dinár. 
Hirdetések a díjszabás szerint. Átutalási számlaszám: 840-745151843-03 – Egyéb bevételek,  hivatkozási 
szám 97 69 236 községi közigazgatási szervek. 

 


