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Az egyesületekről szóló törvény 38. szakaszának 5. bekezdése (az SZK Hivatalos
Közlönyének51/09; 99/2011-más törv., 99/2011-más törv. és 44/2018-más törv.) és a társadalmi és
humanitárius egyesületek Szabadka város költségvetéséből finanszírozott közhasznú programjainak
ösztönzésére vagy a finanszírozásukhoz hiányzó rész pótlására szolgáló eszközökről szóló szabályzat
10. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18 és 35/19 száma) alapján
a polgármester 2020.06.24-én meghozza a következő
DÖNTÉST
A TÁRSADALMI ÉS HUMANITÁRIUS PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK – A HIÁNYZÓ
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS HÁZI GONDOZÁS FINANSZÍROZÁSÁRA ÉS
TÁMOGATÁSÁRA SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN MEGHIRDETETT 2020. ÉVI
PÁLYÁZATRA BENYÚJTOTT PROGRAMOK KIVÁLASZTÁSÁRÓL ÉS AZ ESZKÖZÖK
ELOSZTÁSÁRÓL
I
A házi segítségnyújtás és gondozás területén megvalósuló társadalmi vagy humanitárius célú
programok és projektek 2020. évi finanszírozására vagy támogatására meghirdetett nyilvános pályázat
alapján a 2019. évre 4.085.000,00 dinár összeget ítélünk oda, a következő pályázóknak:

S.s
z.

A szervezet neve

Program/projekt neve
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Szabadkai Caritas

A hiányzó házi ápolási és
gondozási szolgáltatások pótlása
Szabadka város területén a 2020.
évben

3.064.000

Falusi idős családoknak és
egyedülálló személyeknek nyújtott
házi gondozás 2020-ban

1.021.000
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A megítélt összeg
dinárban

II
Az odaítélt eszközök a kiválasztott pályázóknak a IV. rész – Városi közigazgatás, 03-as fejezet
11-es program – Szociális és gyermekvédelem, 0008-as programtevékenység: Fogyatékkal élők
támogatása, a 090-es jogcímről, gazdaági tevékenység száma 4819 – Támogatások civil
szervezeteknek, 01-es forrásról lesznek folyósítva, 2020.12.31-ével bezárólag.
III
A támogatások a sikeres pályázóknak a Szabadka Város 2020. évi költségvetésébe befolyó
pénzeszközök ütemének megfelelően lesznek kifizetve.
IV
A sikerrel pályázókat a Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Társadalmi Tevékenységek
Titkársága írásban értesíti a kapott támogatás összegéről, illetve hogy mely program vagy projekt kap
támogatást.
V
1

A kiválasztott pályázókkal az önkormányzat szerződést köt a társadalmi és humanitárius célú
program vagy projekt - a hiányzó házi segítségnyújtás és házi gondozás finanszírozásáról illetve
támogatásáról Szabadka város területén a 2020. évben, mely szerződés szabályozza a szerződő felek
kölcsönös jogait és kötelezettségeit.
VI
A kiválasztott pályázók a támogatott programot illetve projektet kötelesek 2020.12.31-ével
bezárólag megvalósítani.
A kiválasztott pályázók a költségvetésből támogatott program illetve projekt befejezését
követő 15 napon belül, de legkésőbb 2021.01.15-éig kötelesek beszámolni az adott programok illetve
projektek megvalósításáról és a polgármesternek bizonyítékokat szolgáltatni a pénzeszközök
rendeltetésszerű felhasználásáról.
A beszámolót „A társadalmi és humanitárius célú program/projekt megvalósítására vonatkozó
beszámoló” elnevezésű 2. számú adatlapon kell benyújtani, amely megtalálható Szabadka város
hivatalos honlapján.
VII
Ez a határozat végleges.
VIII
A döntés Szabadka város hivatalos honlapján lesz közzétéve és az e-kormányzati portálon.
A döntést kézbesíteni kell:
1. A Közigazgatási Hivatal Pénzügyi Titkárságának
2. A Közigazgatási Hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkárságának
3. A Közigazgatási Hivatal irattárának

Bogdan Laban
polgármester
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