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Szabadka város alapszabálya 52. szakasz 1. 

bekezdésének 5) pontja (Szabadka Város Hivatalos 

Lapja, 27/19. szám – egységes szerkezetbe foglalt 

szöveg) és az ifjúsági szektorban működő 

egyesületek közérdekű programjait finanszírozó vagy 

társfinanszírozó városi költségvetési eszközökről 

szóló szabályzat  10. szakasza (Szabadka Város 

Hivatalos Lapja, 8/19 szám) 

Szabadka város polgármestere, 2020. május 

29-én meghozta a következő  

 

HATÁROZATOT 

a Szabadka városi ifjúsági szektor 2020. évi 

közérdekű programjai és projektjei 

finanszírozására vagy társfinanszírozására 

vonatkozó nyilvános pályázatot lebonyolító 

bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak 

kinevezéséről 

 

I. 

A Szabadka városi ifjúsági szektor 2020. évi 

közérdekű programjai és projektjei finanszírozására 

vagy társfinanszírozására vonatkozó nyilvános 

pályázatot lebonyolító bizottságba (a továbbiakban: 

Bizottság) kinevezettek: 

1. Aleksandar Medaković, elnök, 

2. Dejan Martinović, elnökhelyettes, 

3. Milan Obradović, tag, 

4. Nemanja Slijepčević, tag,  

5. Darko Komesarović, tag. 

 

II. 

A Bizottság feladata a Szabadka városi 

ifjúsági szektor 2020. évi közérdekű programjai és 

projektjei finanszírozására vagy társfinanszírozására 

vonatkozó nyilvános pályázatra benyújtott 

programok értékelése és rangsorolása és javaslattétel 

az eszközök felosztására a jelentkezési határidő 

lejártát követő 60 napos határidőben.  

 A társadalmi és jótékonysági munkára 

vonatkozó 2020. évi programok és projektek 

finanszírozására és társfinanszírozására meghirdetett 

nyilvános pályázatra benyújtott programok 

értékelésének és rangsorolásának listájára benyújtott 

kifogás esetében a Bizottság köteles a 

polgármesternek a kifogással kapcsolatos véleményét 

megküldeni a kifogás benyújtását követő öt napos 

határidőben.  

 

III. 

A Bizottság tagjai nyilatkozatot kötelesek 

aláírni arról, hogy nem fűzi őket magánérdek a 

Bizottság munkájához és döntéseihez, illetve a 

pályázat lebonyolításához (Összeférhetetlenségi 

nyilatkozat).  



2. oldal – 27. szám                                            Szabadka Város Hivatalos Lapja                                        2020. június 8. 

  

A kinevezett személy nem cselekedhet a 

Bizottság tagjaként a jelen szakasz 1. bekezdésében 

említett nyilatkozat aláírását megelőzően. 

 Összeférhetetlenségről való  tudomásszerzés 

esetén a Bizottság tagja erről haladéktalanul 

tájékoztatja a Bizottság többi tagját és nem vesz részt 

a Bizottság további munkájában. Az 

összeférhetetlenségről a polgármester dönt minden 

egyes esetben külön-külön, és az összeférhetetlenség 

megállapításának esetében új tagot nevez ki 

helyettesként a Bizottságba. 

 Összeférhetetlenség esete forog fenn, ha a 

Bizottság tagja vagy családtagjai (házastárs vagy 

élettárs, gyermek, szülő), a pályázaton részt vevő 

egyesület szervének dolgozója, tagja vagy azzal 

bármely módon kapcsolatban levő más olyan 

egyesületnek, amelyhez valamilyen közérdekkel 

ellentétes anyagi vagy nem anyagi – családi, 

gazdasági vagy más közös érdek fűzi.  

 

 A Bizottság tagjainak munkájukért nem jár 

térítmény.  

IV. 

 A szakmai, adminisztrációs és technikai 

teendőket a Bizottság számára Szabadka Város 

Közigazgatási Hivatala Társadalmi Tevékenységek 

Titkársága látja el. 
 

V. 

Jelen határozat meghozatalának napján 

megszűnik a Szabadka városi ifjúsági szektor 

közérdekű társadalmi és humanitárius programok és 

projektek finanszírozására vagy társfinanszírozására 

vonatkozó 2019. évi pályázat lebonyolítására 

kinevezett bizottság elnökének, elnökhelyettesének 

és a bizottság tagjainak kinevezéséről  szóló II-021-

28/2019  számú, 2019. június 5-ei keltezésű határozat 

hatálya (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 19/19 

szám). 

VI. 

 Ez a határzat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában.  

 

Bogdan Laban, s. k. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

SZABADKA VÁROS 

SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE 

SZABADKA VÁROS VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁGA 

Iratszám: I-00-013-52/2020 

Kelt: 2020.06.08. 

 

 Az egységes választói névjegyzékről 

szóló törvény 18. szakasza (az SZK Hivatalos 

Közlönye, 104/09. és 99/11. szám) és az 

Államigazgatási és Helyi Önkormányzati 

Minisztérium 208-00-23/2020-26/60-122 számú, 

2020. június 5. keltezésű határozata alapján, 

Szabadka Város Választási Bizottsága, 2020. június 

8-án tartott 59. ülésén meghozta a  

  

HATÁROZATOT 

a Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokai 

választására jogosultak számának 

megállapításáról   

 

I. 

Szabadka Város Választási Bizottsága 

megállapítja, hogy az egységes választói névjegyzék  

Szabadka város területére vonatkozó részében 2020. 

június 5-én 24:00 órakor összesen 128.570 bejegyzett 

választó szerepel, akik а Szabadka Város Képviselő-

testülete tanácsnokainak 2020. június 21-én tartott 

választására jogosultak. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Szabadka 

Város Hivatalos Lapjában és Szabadka város 

hirdetőtábláján. 

 

Nenad Kozomora, okl. jogász s. k.   

Szabadka Város  

Választási Bizottságának elnöke  
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Szabadka Város Hivatalos Lapja – Kiadó és nyomda: Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadság tér 1. 

Telefon: 626-872 sg@subotica.rs Példányszám: 200 db. Fő- és felelős szerkesztő: Ladóczki Gyula okl. jogász, 

Szabadka Város Képviselő-testületének titkára. Az előfizetési díj összege a 2020. évre 2596,00 dinár. 

Hirdetések ára a díjszabás szerint. Átutalási számla száma: 840-745141843-30 – Egyéb bevételek 69 236 

városi közigazgatási szervek hivatkozási számmal 97-es jogcímkóddal. 

 


