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Szabadka Város Alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 5. pont ( Szabadka község Hivatalos
Lapja 26/08 és 27/08-javítás és Szabadka Város Hivatalos Lapja . 46/11, 15/13 és 04/19), valamint
Szabadka Város területén működő egyházaknak és vallási közösségeknek nyújtott eszközök
odaítélésének módjáról, eljárásáról és kritériumairól szóló szabályzat 11. szakasz 3. bekezdés
( Szabadka Város Hivatalos Lapja 15/13)
Szabadka város polgármestere, 2019.április 12-én meghozza az alábbi
HATÁROZATOT
Eszközök elosztásáról az egyházak és vallási közösségek 2019. évi támogatásáról
I
A Szabadka város területén működő egyházak és vallási közösségek 2019. évi projektjeinek
támogatására kiírt nyilvános pályázat alapján, 2019.03.18-án, a II-401-286/2019 iratszámmal, az
Egyházak és vallási közösségeknek odaítélő eszközök Bizottságának javaslatára, a 2.660.000,00
dináros előirányzott összeget a következő pályázók között osztja el:
A pályázó neve és a projekt megnevezése
Szabadkai Szerb Ortodox Egyházmegye Szabadka
Projekt:
- Járda kibetonozása a sándori pravoszláv temetőben
- Raktári konténer elhelyezése a Pravoszláv temetőben
- Az ujzsedniki templom előtetőjének becsukása és rendezése
- Az elektromos mehanizmus cseréje, valamint a kórusnak előlátott rész
elkészítése a palicsi Szent Illés próféta templom részére
Szabadkai Egyházmegye
Projekt:
- A szabadkai Szent György templom elektromos hálózatának és
villámhárítójának cseréje
Evangelikus Keresztyén Egyházközség Szabadka
Projekt:
- Az Evangelikus Keresztyén Egyházközség pincerészének felújítása – II
fázis
Az Iszlám Vallási Közösség Szabadkai Medzslisze
Projekt:
Az elhunyt rituális mosdatására szolgáló helyiség felújítása
Szabadkai Zsidó Hitközség
Projekt:
A Szabadkai Zsidó Hitközség épületének szennyvízelvezető csövének
javítása
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II
A megítélt eszközök a kiválasztott pályázóknak a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről
szóló rendeletnek (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18 száma) megfelelően, a 13. Program: A
művelődés fejlesztése, 0003: A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése
programtevékenység, 840 jogcím – vallási és egyéb közösségi szolgáltatások szerint lesznek
folyósítva.

III
A támogatások a sikeres pályázóknak a költségvetésébe befolyó pénzeszközök ütemének
megfelelően lesznek kifizetve.
IV
A sikerrel pályázókat a Társadalmi Tevékenységek Titkársága írásban értesíti a kapott
támogatás összegéről, illetve hogy mely projekt kap támogatást.
V
A kiválasztott pályázókkal a város szerződést köt a projektek társfinanszírozásáról, illetve
támogatásáról, mely szerződés szabályozza a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit.
VI
A kiválasztott pályázók a költségvetésből támogatott projekt befejezését követő 15 napon
belül, de legkésőbb a folyó év végéig kötelesek jelentést tenni a polgármesternek az adott projekt
megvalósításáról, és bizonyítékokat szolgáltatni a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról.
A projekt megvalósításáról szóló beszámolót a polgármesterhez kell benyújtani, “Az egyházak
és vallási közösségek projektjeinek megvalósításáról szóló beszámoló” (2. számú adatlap)
formanyomtatványon, amely megtalálható a Város honlapján.
VII
A határozat végleges.
VIII
A határozat megjelenik Szabadka Város hivatalos honlapján.

Indokolás
Szabadka város polgármestere 2019.március 18-án nyilvános pályázatot hirdetett a Szabadka
város területén működő egyházak és vallási közösségek 2019. évi projektjeinek támogatására. A
pályázat 2019.március 18-án jelent meg, a jelentkezési határidő, pedig Szabadka Város hivatalos
honlapján való megjelenéstől számított 15 nap volt.
Szabadka város polgármestere a II-021-72/2016 számú határozattal (Szabadka Város Hivatalos
Lapjának 42/16 száma) bizottságot alakított az egyházak és vallási közösségeknek szánt támogatások
odaítélésére.
A pályázatra összesen hat pályázó jelentkezett: a Szabadkai Pravoszláv Püspöki Helytartóság,
Szabadkai Egyházmegye, Evangelikus Keresztyén Egyházközség Szabadka, az Iszlám Vallási
Közösség Szabadkai Medzslisze, a Református Keresztyén Egyház Szabadkai Egyházközsége és a
Szabadkai Zsidó Hitközség.
A vallási és egyházi közösségek támogatását elbíráló bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
megvitatta a benyújtott pályázatokat és megállapította, hogy minden pályázati anyag hiánytalan,
időben beérkezett. A Bizottság szintén megállapította, hogy a Református Keresztyén Egyház
Szabadkai Egyházközsége a Jelentkezési lapon ( 1. számú adatlap) nem tüntette fel a saját
pénzeszközeinek összegét, ugyanakkor az Eszközök elosztásáról az egyházak és vallási közösségek
2019. évi támogatására vonatkozó pályázatot, a Szabadka Város területén működő egyházaknak és
vallási közösségeknek nyújtott eszközök odaítélésének módjáról, eljárásáról és kritériumairól szóló
szabályzat alapján írják ki, a Református Keresztyén Egyház Szabadkai Egyházközségének pályázata a
fent említett okok miatt a Bizottság nem bírálta el az egyházak és vallási közösségek 2019. évi
támogatására szolgáló eszközök elosztására vonatkozó határozat meghozatalára vonatkozó javaslat
előterjesztésekor.
A pályázatok értékelését követően a Szabadka Város területén működő egyházaknak és vallási
közösségeknek nyújtott eszközök odaítélésének módjáról, eljárásáról és kritériumairól szóló
szabályzatban előírt kritériumokat alkalmazva, (Szabadka város Hivatalos Lapja 15/13 szám) a
Bizottság elkészítette és a polgármester elé terjesztette javaslatát az egyházak és vallási közösségek
2019. évi támogatására szolgáló eszközök elosztására vonatkozó határozat meghozatalára.
A Bizottság javaslatának megfelelően, a jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint
határoztak.

Jogorvoslati utasítás: A jelen határozat végeleges és nem megfellebbezhető, ellene csak
közigazgatási per indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, a határozat kézbesítését követő 30
napon belül. A keresetet két példányban kell átadni, a 390,00 dináros bírósági illeték befizetéséről
szóló bizonylattal együtt.
Bogdan Laban s.k.
polgármester

A határozatot kézbesíteni kell:
1. A Közigazgatási Hivatal Pénzügyi Titkárságának
2. A Közigazgatási Hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkárságának
3. A Közigazgatási Hivatal irattárának

