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 Az egyesületekről szóló törvény 38. szakaszának 5. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 51/09 és 99/12 - más törv.), 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 38/15 
száma) alapján 
 A polgármester 2017.02.10-én közzéteszi az alábbi 
 

Pályázatot 
 a házi segítségnyújtás és gondozás területén megvalósuló társadalmi és humanitárius célú 

programok és projektek 2017. évi finanszírozására vagy 
 támogatására Szabadka város területén 

 
 A pályázatot a házi segítségnyújtás és gondozás területén megvalósuló társadalmi és 

humanitárius célú programok és projektek finanszírozására vagy támogatására hirdetjük meg, 
melyek az idős, magatehetetlen személyek, krónikus betegségben szenvedők és más olyan 
személyek támogatására irányulnak, akik nem tudnak magukról gondoskodni.  
 
 A társadalmi és humanitárius célú programok illetve projektek finanszírozására vagy 
támogatására pályázhatnak: 

-   polgári egyesületek, a társadalmi és humanitárius jellegű tevékenységre bejegyzett nonprofit 
intézmények és szervezetek, azzal a feltétellel, hogy székhelyük a város területén van 
bejegyezve. 

 
 A Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 46/15 száma), előirányozta az eszközöket a 2017. évben házi segítségnyújtás és gondozás, 
mint szolgáltatás teljes vagy résztámogatására. A megvalósításhoz nyilvános pályázat révén 2017-
ben 3.900.000,00 dinár van előirányozva. 
 
 A pályázati jelentkezéseket a „Jelentkezési lap a társadalmi és humanitárius célú programok 
és projektek finanszírozására vagy támogatására meghirdetett pályázatra” nyomtatványon (1. számú 
adatlap) kell benyújtani a bizottsághoz. .  
 Minden programra illetve projektre külön jelentkezési lapot kell benyújtani. 
 
 A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezően mellékelnie kell:  



 

 

 A pályázóra vonatkozó alapvető adatok (története, tevékenységének leírása, eddigi 
projektek, stb.), amit a pályázó készít el;  
 a program illetve projektum részletes leírása, 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 honlapjáról is - www.subotica.rs.  
 
 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: „A házi segítségnyújtás és gondozás szolgáltatására kiírt pályázatra.” 
 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 pályázati 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 közzéteszik az önkormányzat 
hivatalos honlapján.  
 
 A pályázati jelentkezések benyújtásának határideje 2017.02.28. 
 
        
         Polgármester 
 
          Bogdan Laban 
 
 
 
 
 


