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A kultúrtörvény 76. szakaszának 6. 

bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
72/09száma) és a Szabadka Város költségvetéséből 
finanszírozott vagy támogatott művelődési 
programok és projektek kiválasztásának módjáról, 
mércéiről és kritériumairól szóló szabályzat 7. és 16. 
szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/10 
száma) alapján  

A polgármester  2010.07.01-jén    közzéteszi 
az alábbi  

 
P Á L Y Á Z A T O T 

A művelődési programok és projektek 
finanszírozására vagy támogatására 

 a 2010. évben 
 

A művelődési programok és projektek 
finanszírozására vagy támogatásáról szóló pályázatot 
21.658.000,00  dinár elosztására hirdetjük meg.  
 

A pályázatot a Város költségvetéséből 
finanszírozott művelődési programokra és 
projektekre hirdetjük meg, melyek alatt azok a 
művelődési programok és projektek, művészeti 
projektek és a művelődés terén végzett szakmai és 
tudományos kutatások értendők, amelyek az 
alábbiakra vonatkoznak: 

- a Város kulturális identitásának 
megőrzése és kulturális életének 
fejlesztése szempontjából jelentős 
művelődési események (programok, 
koncertek, fesztiválok, vetélkedők, 

tanácskozások, találkozók, kiállítások...) 
szervezése; 

- a népszokások megőrzésére és ápolására 
irányuló folyamatos ténykedés; 

- a vetélkedőkön, fesztiválokon, 
tanácskozásokon való részvétel; 

- a műkedvelő tevékenység ösztönzése; 
- könyvek és folyóiratok kiadása; 
- műfordítás; 
-    CD-k és audiovizuális kiadványok 

kiadása 
 
A művelődési programok és projektek 

finanszírozására vagy támogatására pályázhatnak: 
- kulturális intézmények, 
- műkedvelő egyesületek és 
- egyéb, kulturális tevékenységgel foglalkozó 

jogalanyok, mint pl.: kulturális hagyatékok 
és alapítványok, kulturális tevékenység 
végzésére bejegyzett gazdasági társaságok és 
vállalkozók és egyéb, kultúrával foglalkozó 
jogi személyek és jogalanyok. 

 
A kultúrával foglalkozó jogalanyok abban az 

esetben pályázhatnak a művelődési programok és 
projektek finanszírozására vagy támogatására, ha 
bejegyzett székhelyük a Város területén van.  

 
A jelentkezési lapokat a Művelődési 

pályázati bizottságnak kell benyújtani a művelődési 
programok és projektek finanszírozására vagy 



2 . oldal–22. szám                                                   Szabadka Város Hivatalos Lapja                                         2010.júl.1. 
támogatására meghirdetett pályázat űrlapján (1. 
számú adatlap)  

Minden programra illetve projektumra külön 
jelentkező lapot kell beadni. 

 
A jelentkezési laphoz a pályázónak 

kötelezően mellékelnie kell: 
- a pályázót azonosító okmányt – annak a 

cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a 
pályázót bejegyezték;  

- a pályázóra vonatkozó alapvető adatokat 
(története, tevékenységének leírása, 
eddigi projektek, stb.), amit a pályázó 
készít el, és  

- a művelődési műsor illetve projekt 
részletes leírását, melynek 
finanszírozására vagy támogatására 
pályázik. 

 
A pályázók számára a Pályázat és az űrlap, 

illetve a Művelődési műsorok és projektek 
finanszírozására vagy támogatására meghirdetett 
pályázat jelentkezési lapja (1. számú adatlap) a 
www.subotica.rs honlapon is hozzáférhető.  

A jelentkező lapokat nyomtatott formában 
Szabadka város Ügyfélszolgálatban lehet átadni, a 
Szabadság tér 1. alatt, vagy postán keresztül, de 
kötelező elküldeni elektromos formában is a 
következő e-mail címre: 
konkursinformisanje@subotica.rs.  

 
A hiányos és késve érkezett pályázatok 

nem kerülnek elbírálásra. 
 
A jelentkezés határideje 2010. július 23. 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  
SZABADKA VÁROS 
POLGÁRMESTER 
Szám:II-401-376/2010 
Kelt, 2010.07.01. 
Szabadka 

Saša Vučinić,s.k. 
polgármester 
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Szabadka Város Hivatalos Lapja – Kiadó és nyomda: Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadság tér 1. 
Telefon: 554-050 so@subotica.rs Példányszám: 200 db. Fő és felelős szerkesztő: Sveller Árpád okl. jogász, 
Szabadka Város Képviselő-testületének titkára. Az előfizetési díj összege a 2010. évre 2596,00 dinár. 
Hirdetések ára a díjszabás szerint. Átutalási számla száma: 840-745151843-03 – Egyéb bevételek 97 69 236 
községi közigazgatási szervek hivatkozási számmal. 

 


