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 Az egyesületekről szóló törvény 38. szakaszának 5. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 51/09 és 99/12 száma), 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 Társadalmi és Humanitárius Tevékenységek Pályázati Bizottsága 2017.11.07-én 
meghozza 
 
 A vakok és gyengénlátók érdekeinek képviselete és szolgáltatásnyújtás területén megvalósuló 

társadalmi és humanitárius célú programok és projektek 2017. évi finanszírozására vagy 
 támogatására kiírt pályázatra bejelentett projektek és programok 

értékelési és rangsorolási listáját 
 

I. 
 A vakok és gyengénlátók érdekeinek képviselete és szolgáltatásnyújtás területén 
megvalósuló társadalmi és humanitárius célú programok és projektek 2017. évi finanszírozására 
vagy  támogatására kiírt pályázat alapján a Társadalmi és Humanitárius Tevékenységek Pályázati 
Bizottsága meghozza A vakok és gyengénlátók érdekeinek képviselete és szolgáltatásnyújtás 
területén megvalósuló társadalmi és humanitárius célú programok és projektek 2017. évi 
finanszírozására vagy támogatására kiírt pályázatra bejelentett projektek és programok értékelési és 
rangsorolási listáját: 
  
S. 
sz.  Szervezet neve A program/projekt elnevezése Pontszá

m 
1. Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Vakok és gyengénlátók 

képviselete és segítése 
szolgáltatással  

62 

2. Horvát Független Lista Egyesülete, 
Szabadka  

Olvasd fel nekem a híreket! 42 

 
II. 

 A programok és projektek értékelése az alábbi kritériumok szerint történt: 
§   a program vagy projekt időtartama; 
§   a programba vagy projektbe bevont személyek száma; 
§   a program vagy projekt fejlesztésének lehetősége; 
§   a közérdek teljesítésének terjedelme; 
§   A terület fejlettségi szintje; 



§   a programot vagy projektet más forrásból is támogatják-e a helyi 
önkormányzaton kívül; 

§   részesültek-e már korábban támogatási eszközökben a helyi önkormányzat 
költségvetéséből programok vagy projektek megvalósításához. 

 
III. 

 A közzétett listára a pályázat résztvevői fellebbezést nyújthatnak be a város hivatalos 
honlapján történő közzétételétől számított 3 (három) napon belül.  
 A panaszról a pályázati bizottság az átvételét követő 15 napon belül hoz döntést. 

 
IV. 

 A panaszokat Szabadka Város Ügyfélszolgálatában kell átadni, a Szabadság tér 1. alatt, vagy 
postai úton elküldeni ugyanerre a címre. 
 
 

A Társadalmi és Humanitárius Tevékenységek 
 Pályázati Bizottságának elnöke: 

 
         Nenad Kozomora  


