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 Az egyesületekről szóló törvény 38. szakaszának 5. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 51/09 és 99/12 - más törv. száma), a Szabadka Város költségvetéséből 
egyesületek társadalmi és humanitárius célú programjaira és projektjeire elkülönített eszközök 
igénylésének módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 11. szakaszának 4. bekezdése (Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 38/15 száma) és Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 1. 
bekezdés 10. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008- javított és 
Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/2011 és 15/2013 száma) alapján  
 Szabadka város polgármestere 2017.05.11-én meghozza az alábbi 

 
RENDELETET 

a házi segítségnyújtás és gondozás területén megvalósuló társadalmi és humanitárius 
célú programok és projektek kiválasztásáról, melyek eszközöket kapnak 2017-ben 

Szabadka város költségvetéséből 
 

I. 
A házi segítségnyújtás és gondozás területén megvalósuló társadalmi és humanitárius 

programok és projektek finanszírozására és támogatására meghirdetett 2017. évi pályázat alapján a 
2017. évre összesen 3.699.000,00 dinár összeget ítélünk oda az alábbi pályázóknak:  

 
S.s
z. 

 Szervezet neve A program/projekt elnevezése Jóváhagyott eszközök 
összege 

1. Caritas Egyesület 
Szabadka 

Házi segítségnyújtás és gondozás Szabadka 
város területén 2017-ben az erre 
rászorulóknak 

2.846.000,00 dinár 

2. Szerb Nővérek Köre - 
Szabadka 

”A 2016. évi projekt szerinti munka folytatása - 
Házi segítségnyújtás idős és egyszemélyes falusi 
háztartások részére Újzsedniken, Alsó 
Tavankúton, Nagyfényen és Felső Tavankúton 
2017 folyamán.” 

853.000,00 dinár 

 Összesen 3.699.000,00 dinár 
 
II 

 Az odaítélt eszközöket a kiválasztott pályázóknak a IV. rész – Városi közigazgatás, 03-as 
fejezet 11-es program – Szociális és gyermekvédelem, 0007-es programtevékenység: Idősebb 
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személyek és/vagy fogyatékkal élők támogatása, a 070-es jogcímről, gazdaági tevékenység száma 
4819 – Támogatások civil szervezeteknek, forrás 01, 2017.12.31-ével bezárólag. 

 
III. 

 A támogatások a sikeres pályázóknak a Szabadka Város 2017. évi költségvetésébe befolyó 
pénzeszközök ütemének megfelelően lesznek kifizetve. 
 

IV 
 A kiválasztott kérelmezőket a Társadalmi Tevékenységek Titkársága írásban fogja értesíteni a 
az odaítélt összegről és arról, mely programot illetve projektet támogatja.  
 

V. 
 A kiválasztott pályázókkal az önkormányzat szerződést köt a társadalmi és humanitárius célú 
program illetve projekt finanszírozásáról vagy társfinanszírozásáról, mely szerződés szabályozza a 
szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit. 
 

VI. 
 A kiválasztott pályázók kötelesek a programokat illetve projekteket 2017.12.31-ével bezárólag 
megvalósítani.  
 A kiválasztott pályázók a költségvetésből támogatott program illetve projekt befejezését 
követő 15 napon belül, de legkésőbb 2018.01.15-ig kötelesek jelentést tenni az adott társadalmi és 
humanitárius célú programok illetve projektek megvalósításáról, és a polgármesternek bizonyítékokat 
szolgáltatni a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról. 
 A beszámolókat a Beszámoló a társadalmi és humanitárius célú programok illetve projektek 
megvalósításáról elnevezésű, 2. számú adatlapon kell benyújtani, mely a pályázattal együtt lett 
közzétéve az önkormányzat honlapján. 

 
 VII. 
 E határozat végleges. 
 

VIII. 
 A határozatot közzé kell tenni a Város hivatalos honlapján is. 
 
 
Kézbesítési utasítás: 
A városi közigazgatási hivatal Pénzügyi Titkárságának  
2. A városi közigazgatási hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkárságának  
3. A közigazgatási hivatal irattárának 
 
 
         Polgármester 
 
          Bogdan Laban 
 
 


