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 Az egyesületekről szóló törvény 38. szakaszának 5. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
51/09 és 99/11 – más törv.) és a Szabadka város költségvetéséből egyesületek fenntartható fejlődést célzó 
programjaira és projektjeire, illetve gazdasági vásárok és kiállítások szervezésére és megtartására 
előirányzott eszközök elosztásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 14. szakaszának 2. bekezdése 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 38/2015 száma) és Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 1. 
bekezdés 10. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján Szabadka város polgármestere A Pályázati Anyagokat 
Elbíráló és a Megvalósított Aktivitásokat Értékelő Bizottság javaslatára, 2016.12.26-án meghozza az 
alábbi 
 

DÖNTÉST  
a 2016. évben Szabadka város területén szervezett vásárok és kiállítások révén megvalósított, fenntartható 

fejlődéssel kapcsolatos projekteket célzó támogatások kiosztásáról  
 

I. 
 
 Összesen 1.398.483,96 (betűvel: egymillió háromszázkilencvennyolcezer 
négyszáznyolcvanhárom és 96/00) dinárt osztunk ki a 2016. évben Szabadka város területén szervezett 
vásárok és kiállítások révén megvalósított, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos projektek támogatására, az 
alábbi egyesületeknek: 
 

Sor- 
szám Egyesület neve A projekt neve Pontok 

száma Összeg 

1 TERRAS CE 12. BIOFEST 2016 Biotermékek 
Nemzetközi Vására 77,2 511.191,13 

DIN 

2 AUTHENTIC 
VOJVODINA CE VinoGrad 2016 73,2 78.500,00 

DIN 

3 MATIJA GUBEC 
HME 

6. Tavankúti Gyümölcs és Kézműves 
Vásár  73,2 563.914,46 

DIN 

4 
LUDAS 
Közösségfejlesztő 
Egyesület 

Fokhagyma Fesztivál 66,4 47.800,00 
DIN 

5 PČELA CE 20. Méhészeti Napok 54 197.078,37 
DIN 

 
 
 



 

 

II. 
 

 A jelen döntés végrehajtásához 2.000.000,00 dinár lett előirányozva Szabadka város 2016. évi 
költségvetésében és az előirányzatok felhasználási tervében – Pénzügyi terv 19. fejezet – promóciós 
fejlesztési ügyek a 2016. évben – az 1501-001 programtevékenység keretében: az 1174 gazdasági 
támogatások helyrenden. 
 

III. 
 

 A jóváhagyott támogatások a vásárok és kiállítások révén megvalósított, fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos projektek költségeinek megtérítéséről szóló szerződés alapján lesznek folyósítva, mely 
szerződéseket Szabadka Város Önkormányzata az e döntés I. pontjában foglalt egyesületekkel köt meg. 
 
 
 

I n d o k o l á s 
 
 Szabadka Város Önkormányzata a Szabadka város költségvetéséből egyesületek fenntartható 
fejlődést célzó programjaira és projektjeire, illetve gazdasági vásárok és kiállítások szervezésére és 
megtartására előirányzott eszközök elosztásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 10. és 11. 
szakaszai (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 38/2015 száma) alapján pályázatot hirdetett a 2016. évben 
Szabadka város területén szervezett vásárok és kiállítások révén megvalósított, fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására.  
 A pályázat előírja, hogy a költségtérítésre szolgáló támogatások elosztásáról szóló döntést a 
polgármester hozza meg,A Pályázati Anyagokat Elbíráló és a Megvalósított Aktivitásokat Értékelő 
Bizottság jelentése és javaslata alapján. 
 A bizottság továbbította a polgármesterhez a pályázat lebonyolításáról szóló, 2016.12.20-án kelt 
II-401-1040/2016-2 számú beszámolót, a bizottság 2016.12.20-án kelt II-401-1040/2016-1 számú 
jegyzőkönyvét, valamint a támogatások elosztására tett, 2016.12.20-án kelt II-401-1040/2016-3 számú 
javaslatát.  
 Tekintettel, hogy a jelen döntés végrehajtására Szabadka város költségvetésében 2.000.000,00 
dinár lett előirányozva, és figyelembe véve a pályázati eljárás lebonyolításáról szóló beszámolót, a 
bizottság jegyzőkönyvét és az eszközök elosztására tett javaslatát, a Szabadka város költségvetéséből 
egyesületek fenntartható fejlődést célzó programjaira és projektjeire, illetve gazdasági vásárok és 
kiállítások szervezésére és megtartására előirányzott eszközök elosztásának módjáról és eljárásáról szóló 
szabályzat 14. szakaszának 2. bekezdése alapján, amely előírja, hogy a polgármester a bizottság 
jegyzőkönyvének és az eszközök elosztására vonatkozó javaslatának kézhezvétele után döntést hoz a 
támogatások odaítéléséről, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
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