
 
Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Szabadka város 

Polgármester 
Iratszám: II-344-261/2019 

2019.03.14.  

24000 Szabadka  
Szabadság tér 1. 

Tel. 024/626-927 

BL/PP 
 

Az egyesületek által végrehajtott közhasznú programok ösztönzésére vagy az eszközök hiányzó 

részének pótlására szolgáló eszközökről szóló kormányrendelet 6. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 

16/18 száma), az egyesületek által közlekedésbiztonság fokozása terén megvalósított közhasznú projektek 
ösztönzésére szolgáló eszközök odaítéléséről szóló szabályzat 3. szakaszának 1. bekezdése 4/19 száma) és 

Szabadka város alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 5. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 

26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma) alapján  
Szabadka város polgármestere _______ meghirdeti az alábbi 

 

 PÁLYÁZATOT 

a Szabadka város közlekedésbiztonságának fejlesztését célzó projektek finanszírozására vagy 

támogatására a 2019. évben 

 
A pályázat a Szabadka város közlekedésbiztonságának fejlesztését célzó projektekre szól.  

Az egyes projektek finanszírozására vagy támogatására szolgáló maximális összeg egy éven belül 

2.000.000,00 dinár. 
 Az egyesületek az e pályázati felhívásban szereplő négy cél mindegyikére egy-egy projekttel 

pályázhatnak. 

 

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

 

A pályázat célja a közlekedési nevelés és a közlekedés legsérülékenyebb résztvevőire vonatkozó 

megelőző intézkedések fejlesztése Szabadka város önkormányzatának területén. 
Szabadka város önkormányzata egy-egy projektet támogat az alábbi négy cél mindegyikén belül: 
 
1. Az óvodás gyermekek közlekedési nevelésének fejlesztése úgy elméleti mint gyakorlati téren, 

hogy minél korábban megtanuljanak biztonságosan közlekedni. Ennek a projektnek a 

finanszírozására/támogatására Szabadka város maximum 1.000.000,00 dinárt fog elkülöníteni. 
 
2.  A kisiskolások (az általános iskola 1-4. osztályaiba járó diákok) közlekedési nevelésének 

fejlesztése úgy elméleti mint gyakorlati téren, hogy minél korábban megtanuljanak biztonságosan 

közlekedni. Ennek a projektnek a finanszírozására/támogatására Szabadka város maximum 2.000.000,00 
dinárt fog elkülöníteni. 

 
3. 14-19 éves fiatalok közlekedési nevelésének fejlesztése a közlekedési balesetek 

következményeinek  ismertetésével (a sérültek és családjuk életére, a tágabb környezetükre és a társadalom 

egészére gyakorolt hatások).  Ennek a projektnek a finanszírozására/támogatására Szabadka város maximum 

500.000,00 dinárt fog elkülöníteni. 
 
4.  A közlekedés felnőtt résztvevői, elsősorban a szülők közlekedési nevelésének fejlesztése 

elsősorban a biztonsági eszközök használatának fontosságát illetően (a biztonsági öv használata az első és a 

hátsó üléseken, a gyermekülések használata az autóban). Ennek a projektnek a finanszírozására/támogatására 

Szabadka város maximum 500.000,00 dinárt fog elkülöníteni. 



 

 II.  KRITÉRIUMOK ÉS MÉRCÉK 

A pályázó projektek az alábbi kritériumok alapján lesznek elbírálva: 

 1) a projekt minősége (kivitelezhetőség, a projekt fejlesztésének lehetősége és fenntarthatósága, 

eredetiség, a téma időszerűsége, indokoltság, stb.); 

 2) az elérendő célok (közhasznúság mértéke, a Szabadka város területén lévő utak 
közlekedésbiztonság fokának növelése, stb.); 

3) a célcsoport és bekapcsolásának módja (a célcsoport nagysága, aktív/passzív bekapcsolódás, stb.); 

4) az előzetes tevékenységek és az egyesület közlekedésbiztonság terén szerzett tapasztalata (a 
megvalósított projektekkel, támogató- és ajánlólevelekkel, stb. bizonyítandó); 

5) a projekt költségtervének gazdaságossága, a költségterv és a tervezett aktivitások összehangoltsága (a 

Bizottság kérhet magyarázatot a költségtervhez és kérheti egyes tételek csökkentését. Ezért a 
pályázók érdeke, hogy reális és gazdaságilag indokolt költségtervet készítsen); 

6) együttműködés más alanyokkal a projekt megvalósításán; 

      7) az előző három évben más támogatókkal sikeresen megvalósított projektek száma; 

8) a projekt hatása; 
9) a program más forrásokból történő támogatása:saját bevételekből, a Szerb Köztársaság 

költségvetéséből, uniós pénzalapokból, ajándékokból, adományokból, hagyatékokból, hitelből és 

hasonlókból, ha bizonyos összeg hiányzik a program finanszírozásához;  
 10) az eszközök felhasználásának törvényessége és hatékonysága, és a korábbi programok 

fenntarthatósága: ha korábban már kapott támogatást a költségvetésből, teljesítette-e a szerződés feltételeit. 
 A bizottság minden egyes projektet a felsorolt kritériumok alapján értékel. 

 

III.  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A pályázatra a Cégnyilvántartási Ügynökségben bejegyzett egyesületek jelentkezhetnek, melyeknek 
székhelye a törvénnyel összhangban a Szerb Köztársaság területén van, és amelyek alapító okiratuk és 

alapszabályuk rendelkezéseinek megfelelően közlekedéssel kapcsolatos célokat valósítanak meg, míg partner 

a projekt megvalósításában bármilyen jogi személy lehet.  
A pályázóknak a következő feltételeket kell teljesíteniük:  

1) rendelkezik a projekt megvalósításához szükséges szakmai készségekkel és képesítésekkel, és 

közvetlenül felel a projekt előkészítéséért és irányításáért, vagyis nem közvetítőként működik 

közre; 
2) az egyesület vagy annak felelősei ellen nem folyik eljárás az illetékes bíróságok előtt;  

3) a pályázó más támogatótól nem kapott a kért teljes összegnek (vagy a hiányzó résznek) 

megfelelő pénzösszeget arra a projektjavaslatra, amellyel pályázik, és hogy a támogatót 
tájékoztatni fogja arról, ha bármilyen más támogatótól további pénzeszközöket kap. 

A jelen szakasz 2. bekezdésében felsorolt feltételek teljesítéséről a pályázó a jelentkezési lap 

nyomtatványán nyilatkozatot tesz, amellyel teljes körű erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősséget vállal az 
adatok valódiságáért. 

 

IV. DOKUMENTÁCIÓ 

 

A pályázóknak a Jelentkezési lap a Szabadka város közlekedésbiztonságának fejlesztését célzó 

projektek finanszírozására vagy támogatására meghirdetett pályázatra elnevezésű – 1. számú adatlap egy 
kitöltött és kinyomtatott példányát kell benyújtaniuk. 

 

A pályázók „A pályázat célja” pont alatt felsorolt célokra legfeljebb egy-egy jelentkezési lapot 
nyújthat be. 

 

A jelentkezéshez a pályázónak kötelezően mellékelnie kell: 

1) az egyesület alapszabályának fénymásolatát; 
2) a projektbe bekapcsolt valamennyi partnerrel kötött együttműködési protokoll eredeti példányát 

vagy hitelesített másolatát (amennyiben vannak partnerek); 

3) pozitív referenciákat (ha vannak, támogató és ajánlóleveleket, stb.); 
4)  a projekt részletes leírását. 

 



V. HATÁRIDŐK ÉS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A pályázati felhívás a Subotičke novine, a Magyar Szó és a Hrvatska Riječ lapokban, egy országos 

napilapban, illetve Szabadka város honlapján jelenik meg, a: www.subotica.rs címen, a Pályázatok és 
hirdetmények menüpont alatt, és az e-közigazgatás (e-Uprava) portálon. 

A pályázatra az 1. számú űrlapon – a Jelentkezési lap a Szabadka város közlekedésbiztonságának 

fejlesztését célzó projektek finanszírozására vagy támogatására meghirdetett pályázatra elnevezésű 
nyomtatványon kell jelentkezni, amely a pályázati anyag részét képezi, és amely letölthető Szabadka város 

www.subotica.rs  honlapjáról, a Pályázatok és hirdetmények menüpont alatt. 

A hiányos és késve benyújtott pályázati anyagokat, illetve amelyek nem felelnek meg a 

felhívásban meghirdetett feltételeknek, a bizottság nem bírálja el. 

A kitöltött jelentkezési lapokat a kért dokumentációval együtt nyomtatott formában, zárt 

borítékban kell benyújtani Szabadka Város Ügyfélszolgálatában, a Szabadság tér 1. szám alatt, vagy 

postán kell elküldeni. A borítékra rá kell írni a pályázó nevét és címét, a projekt elnevezését, valamint 

„A Szabadka város közlekedésbiztonságának fejlesztését célzó projektek finanszírozására vagy 

támogatására meghirdetett pályázat“ – HATÁRIDŐ ELŐTT TILOS FELBONTANI megjegyzést, 

továbbá fel kell tüntetni, a konkrét projekt melyik célra vonatkozik. 

A kitöltött jelentkezési lapokat (Pályázati jelentkezés adatlap) elektronikus formában is 

kötelezően el kell küldeni a következő e-mail címre: petar.pantelinac@subotica.rs. 
A pályázati anyagot nem küldjük vissza. 

A pályázatra a Subotičke novine, a Magyar Szó és a Hrvatska riječ lapokban, a Kurir országosan 
megjelenő napilapban, valamint Szabadka város www.subotica.rs  honlapján és az e-közigazgatási portálon 

való meghirdetését követő 15 napon belül, illetve 2019.03.22-étől 2019.04.06-áig lehet jelentkezni. 

A pályázati eredmények az önkormányzat www.subotica.rs  honlapján lesznek közzétéve legkésőbb 
a pályázat lezárását követő 60 napon belül. 

A sikeresen pályázóknak a projekt megvalósításáról szóló beszámolót annak a hatósági szervnek kell 

átadniuk, amely a támogatást odaítélte, a megkötött szerződéssel összhangban. A Szabadka város 

közlekedésbiztonságának fejlesztését célzó projektek megvalósításáról szóló beszámoló című 
formanyomtatvány megtalálható az önkormányzat www.subotica.rs honlapján. 

Attól a kedvezményezettől, aki az előírt határidőn belül nem tesz jelentést a projekt 

megvalósításáról, az eszközöket odaítélő hatósági szerv visszaköveteli a támogatást. 
A támogatást a szerződésben foglalt határidőn belül kell visszafizetni. 

Azoknak a kedvezményezetteknek a jegyzéke, akik nem nyújtották be a projekt megvalósítására 

vonatkozó beszámolót, illetve akik nem fizették vissza a támogatást, közzé lesz téve az önkormányzat 
www.subotica.rs honlapján. 

A projekteket a 2019. év folyamán meg kell valósítani. 

 

További tájékoztatás munkanapokon kérhető 8,00 és 14,00 óra között, Szabadka Város 
Közigazgatási Hivatalának Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárságában, a 024/626-927 

telefonszámon. 
  

                                                                    Bogdan Laban  

                                                                     polgármester 

http://www.subotica.rs/

