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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka város  
POLGÁRMESTER 
Iratszám: II-401-410/2016 
Kelt: 2016.04.21. 
Szabadka  
 

Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 5) pontja (Szabadka Község 
Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08–jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 
száma), Szabadka város 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának  46/15 és 16/16 száma), az ifjúsági programokra és projektekre szánt költségvetési eszközök 
Szabadka város területén való elosztásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 11. szakaszának 2. 
bekezdése 31/15 száma), a 850 jogcím - Szabadka Város Ifjúsági Irodájának 2016.01.05-én 1/2016 
szám alatt meghozott 2016. évi pénzügyi terve és a 850 jogcím – Szabadka Város Ifjúsági Irodája 
2016. évi pénzügyi tervének 2016.04.14-én 02/2016 szám alatt meghozott módosítása alapján  

 
 Szabadka város polgármestere 2016.04.21-én meghozza az alábbi   
 
 

DÖNTÉST 
Szabadka város költségvetési eszközeinek elosztásáról a Szabadka város területén megvalósuló 

2016. évi ifjúsági programok és projektek finanszírozására vagy résztámogatására 
 

I. 
 

A Szabadka város területén megvalósuló 2016. évi ifjúsági programok és projektek 
finanszírozására vagy résztámogatására meghirdetett II-401-333/2016 számú, 2016.04.05-én kelt 
pályázat alapján, az Ifjúsági Pályázati Bizottság javaslatára a Szabadka város területén megvalósuló 
2016. évi ifjúsági programok és projektek finanszírozására vagy résztámogatására előirányzott 
eszközöket, összesen 544.000,00 dinár összegben, a következő pályázóknak ítéljük oda: 
              

Sorszá
m 

Egyesület neve A projekt neve Elért 
pontszám 

Jóváhagyott 
összeg 

1. Samoinicijativa PE   Az ifjúság a mi várunk 88/100 70.000,00 

2. Manifestacije mladih Subotica 
PE 

Beszélgetések a kultúráról 82/100 
 

99.000,00 

3. Kult PE Média írásbeliség a 
digitális korban 

81/100 
 
 

95.000,00 

4. 
 

Proactive Communication  PE Asszertív kommunikáció 
– kommunikációs 
készségfejlesztő és 
önbizalom-növelő tréning 
fiataloknak 

80/100 40.000,00 

5. Photowalkers PE Fesztivál-történetek 78/100 70.000,00 
6. UrLik PE  A formát megelőző 

művészet  
78/100 

 
60.000,00 

7. 
 

Cemar PE Lépés 75/100 50.000,00 

8. Népkör Magyar Művelődési 
Központ 

 
 

Interetno fesztivál az 
önkéntesség jegyében 
 

74/100 60.000,00 
 

TELJES ÖSSZEG: 544.000,00 
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II. 

Az odaítélt támogatások a kiválasztott pályázóknak a Szabadka Város Ifjúsági Irodája 
pénzügyi tervének előirányzatából, a 850 – Ifjúsági iroda jogcímcsoport keretében lesznek átutalva a 
481991 – Más nonprofit szervezetek támogatása gazdasági osztályról.   

 
III. 

A támogatások a sikeres pályázóknak a Szabadka város 2016. évi költségvetésébe befolyó 
pénzeszközök ütemének megfelelően, a mellékelt pénzügyi dokumentáció alapján lesznek kifizetve. 

 
                                                      IV. 
A kiválasztott pályázókkal az önkormányzat szerződést köt az ifjúsági célú program vagy 

projekt finanszírozásáról illetve támogatásáról, mely szerződés szabályozza a szerződő felek 
kölcsönös jogait és kötelezettségeit. 

 
                                                      V. 
A kiválasztott pályázók a költségvetésből támogatott program illetve projekt befejezését 

követő 15 napon belül, de legkésőbb a folyó év végéig kötelesek jelentést tenni az adott programok 
illetve projektek megvalósításáról, és a polgármesternek bizonyítékokat szolgáltatni a pénzeszközök 
rendeltetésszerű felhasználásáról. 
 A beszámolót „Az ifjúsági célú program/projekt megvalósítására vonatkozó beszámoló” 
elnevezésű 2. számú adatlapon kell benyújtani, amely megtalálható Szabadka város hivatalos 
honlapján. 
 

                                                               VI. 
E döntés végleges. 
 
 
                                                                VII. 

 
A döntés megjelenik Szabadka város hivatalos honlapján. 
 
 

 
A döntést kézbesíteni kell: 
1. Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkárságához 
2. Szabadka Város Ifjúsági Irodájához 
3. A közigazgatási hivatal irattárának 
 
 

 
                                                         
                                                                                                       
                                                                                                        Maglai Jenő okl. jogász, s.k.  

   polgármester 


