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 Az egyesületekről szóló törvény 38. szakaszának 5. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 51/09; 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 Társadalmi és Humanitárius Tevékenységek Pályázati Bizottsága – a siketek és hallássérültek érdekképviselete 
és ellátása a 2020. évben 2020.07.08-án meghozza  

 

A TÁRSADALMI ÉS HUMANITÁRIUS CÉLÚ PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK – A SIKETEK ÉS 

HALLÁSSÉRÜLTEK ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK ÉS ELLÁTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY 

TÁMOGATÁSÁRA MEGHIRDETETT 2020. ÉVI PÁLYÁZATRA JELENTKEZŐ PROJEKTEK ÉS 

PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS RANGSOROLÁSÁNAK  

LISTÁJÁT  
 

I 

 A siketek és hallássérültek érdekképviselete és ellátása területén megvalósuló társadalmi és humanitárius célú 
programok és projektek 2020. évi finanszírozására vagy támogatására Szabadka város területén meghirdetett nyilvános 

pályázat alapján a Társadalmi és Humanitárius Tevékenységek Pályázati Bizottsága – a siketek és hallássérültek 

érdekképviselete és ellátása a 2020. évben meghozza a pályázatra benyújtott társadalmi és humanitárius programok 
értékelésének és rangsorolásának listáját:  

 

 

s.sz.  A szervezet neve Program/projekt neve 
Pontok száma 

1 Siketek és Hallássérültek Községközi 

Szervezete, Szabadka 

„A szabadkai siketek és 

hallássérültek helyzetének 
javítása” 

66 

2 Subotička alternativa Civil Egyesület „Önképviselettel az 

egyenjogúságért” 
44 

3 PoliArt Egyesület, Szabadka „Boldog gyermekkor” 
34 

 A pályázati követelményeket nem teljesítő, ezért nem pontozott projektek  
 

  A szervezet neve Program/projekt neve 
Indokolás 
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1 Közigazgatás- és Önkormányzat-kutató Iroda „Hunyd be a szemed, tárd ki a 
szíved és ismerd meg az életet” 

Az egyesület nem tesz 
eleget a pályázati 

felhívás tárgyának 

 

 
II. 

 A programok és projektek az alábbi kritériumok alapján lettek értékelve: 

 A program vagy projekt időtartama; 

 A programba vagy projektbe bekapcsolódó személyek száma; 
 A program vagy projekt fejlesztésének lehetősége; 

 Milyen mértékben felel meg a közérdeknek; 

 Segítségével milyen fokú állapotjavulás érhető el; 
 A program vagy projekt társfinanszírozása más forrásokból; 

 Igénybe vették-e már korábban Szabadka város költségvetési eszközeit 

 
III. 

 A pályázóknak jogukban áll betekinteni a benyújtott pályázati anyagokba és a mellékelt dokumentációba, a lista 

közzétételét követő 3 napon belül. 

 A közzétett listára a pályázat résztvevői panaszt tehetnek, annak közzétételét követő 8 (nyolc) napon belül.  
 

IV. 

 A panaszokat Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Ügyfélszolgálatában, a Szabadság tér 1. alatt lehet 
személyesen benyújtani vagy postai úton eljuttatni a nevezett címre.  

 

 
 

                          Nenad Kozomora   

 

       ATársadalmi és Humanitárius Tevékenységek Pályázati  
                                                                        Bizottságának elnöke 

 

 
       

 


