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Szabadka
Az egyesületekről szóló törvény 38. szakaszának 5. bekezdése (az SZK Hivatalos
Közlönyének 51/09 és 99/12 - más törv. száma), Az egyesületek által realizált közérdekű
programokat ösztönző vagy programok finanszírozási eszközeinek hiányzó részére vonatkozó
eszközökről szóló kormányrendelet 5. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 8/12 és
94/13 száma), 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 38/15 száma) alapján
a polgármester 2016.04.01.
Pályázatot hirdet
az önkéntes tűzoltó egyesületek társadalmi és humanitárius célú programjainak és
projektjeinek 2016. évi finanszírozására vagy
támogatására Szabadka város területén
A nyilvános pályázatot a Szabadka város területén működő önkéntes tűzoltó
egyesületek programjainak megvalósítására vagy az egyesület működési feltételeinek
javítására irányuló, társadalmi célú programok és projektek finanszírozására vagy
támogatására hirdetjük meg 2016-ban.
A pályázatok értékelésekor és a programok és projektek kiválasztásakor a bizottság a
benyújtott pályázati anyag minőségét és a programok/projektek közhasznúságát veszi
figyelembe.
A pályázatra a Szabadka város területén bejegyzett önkéntes tűzoltó egyesületek
jelentkezhetnek.
A pályázat keretösszege összesen 486.000,00 dinár.
Az eszközök Szabadka város 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletben (Szabadka
Város Hivatalos Lapjának 46/15) lettek előirányozva - az előirányzatok felhasználásának
tervével - pénzügyi terv 1110-es funkció 110 – polgármester, számlaszám 481991,
támogatások egyéb nonprofit intézmények közérdekű társadalmi és humanitárius célú
programjainak és projektjeinek finanszírozására vagy társfinanszírozására – tűzoltó
egyesületek számára.
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.
A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezően mellékelnie kell:
-   a pályázóra vonatkozó alapvető adatokat (története, tevékenységének leírása,
eddigi projektek, stb.), amit a pályázó készít el;

-   a program illetve projektum részletes leírását, melynek a finanszírozását illetve
résztámogatását kérik.
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, zárt borítékban kell átadni Szabadka
Város ügyfélszolgálatában, vagy elküldhetők postán is a következő címre: Szabadka,
Szabadság tér 1. A borítékra írják rá: Az önkéntes tűzoltó egyesületek 2016. évi pályázatára
(Za konkurs DVD 2016).
Minden programra illetve projektre külön jelentkezési lapot kell benyújtani.
A szükséges dokumentációval kiegészített jelentkezési lapokat 2016. április 16 lehet
benyújtani.
A hiányos és késve érkezett jelentkezéseket a bizottság nem fogja elbírálni.
A pályázat lezárását követően a Társadalmi és humanitárius tevékenységek pályázati
bizottsága elbírálja az összes beadványt, rangsorolja az értékelt programokat/projekteket és a
rangsort közzéteszi az önkormányzat hivatalos honlapján. A közzétett listára a pályázat
résztvevői fellebbezést nyújthatnak be a közzétételtől számított három napon belül. A
fellebbezésről a bizottság hoz döntést, miután a polgármesternek elküldi a programok és
projektek végleges ranglistáját.
A Város költségvetéséből támogatott programok/projektek kiválasztásáról szóló
döntést a polgármester hozza meg, majd ezt követően az önkormányzat támogatási szerződést
köt a kedvezményezettekkel a programok vagy projektek finanszírozásáról illetve
támogatásáról.
A programok és projektek kiválasztásáról szóló döntést a bizottság közzéteszi az
önkormányzat hivatalos honlapján.
Polgármester
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