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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 2013.03.28-án 
Pályázatot hirdet 

társadalmi vagy humanitárius célú programok és projektek finanszírozására vagy 
 támogatására 2013-ban 

 
 

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

- szociális védelem, 
- hadirokkant ellátás, 
- fogyatékkal élők védelme; 
- az emberi és kisebbségi jogoknak valamint a gyermekek jogainak védelme és ismertetése; 
- fenntartható fejlődés és környezetvédelem ösztönzése; 
- tudomány és oktatás fejlesztését és népszerűsítését; 
- kulturális tevékenységek ösztönzése; 
- sporttevékenységek ösztönzését; 
- egyéb olyan tevékenységek ösztönzését, melyek a polgárok közszükségleteit és érdekeit 

szolgálják. 
 
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 terjedelme 

 
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, 
abban az esetben, ha a program pénzeléséhez szükséges eszközök egy része hiányzik;  

 
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, a 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 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
55/2012 száma) a pénzügyi tervben a 110-es jogcím (a polgármester kiadásai),  a 481991 számú 
helyen – Egyéb nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások cím alatt a társadalmi és humanitárius 
célú programok és projektek pályázat útján történő finanszírozására vagy támogatására 2013-ban 
3.000.000,00 dinár lett előirányozva. 
 
A  társadalmi és humanitárius célú programok és projektek finanszírozására vagy támogatására szánt 
összeg a városi költségvetésből legfeljebb 500.000 dinár.  
 
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 pályázót azonosító okmányt – annak a cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a pályázót bejegyezték 
(eredeti vagy fénymásolat); 
 
- a pályázóra vonatkozó alapvető adatokat (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek stb.) 
áttekintése, amit a pályázó készít el és 
 
- a társadalmi és humanitárius célú 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 benyújtásának határideje: 2013.04.12. 
 
 
 

Modest Dulić s.k. 
polgármester 

 
 


