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Az egyesületek által megvalósított közhasznú állatvédő és állatjóléti programok ösztönzésére 

szolgáló pénzeszközök elosztásáról szóló szabályzat 14. szakaszának 1. bekezdése (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 26/20 száma) és Szabadka város alapszabályának 52. szakasz 1. bekezdés 5. 

pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21 száma) 

alapján 

 Szabadka város polgármestere meghozza az alábbi  
 

DÖNTÉST 

az állatok védelmének és jólétének javítását célzó projektek finanszírozására vagy 

társfinanszírozására szolgáló eszközök odaítéléséről 

 

I. 
Az állatok védelmének és jólétének javítását célzó projektek és programok finanszírozására 

vagy társfinanszírozására 2021. június 15-én II-401-690/2021 szám alatt meghirdetett pályázat 

végleges ranglistája alapján, Szabadka város költségvetéséből a következő program/projekt lesz 

támogatva: 
- a füljellel megjelölt kutyáknak nyújtott támogatás elnevezésű program/projekt, amellyel a 

Subotičke njuškice Egyesület pályázott, és amelyre 475.000,00 dinár támogatás lett 

jóváhagyva. 
 

II. 
A jelen döntés I. pontjában foglalt program/projekt megvalósítására jóváhagyott pénzeszközök 

célforrások, és az e döntés I. pontjában említett egyesület köteles azokat kizárólag annak a konkrét 
programnak/projektnek a megvalósítására fordítani, amelyre az eszközöket megítélték, annak a 

szerződésnek alapján, ami a jelen döntés alapján az önkormányzat mint adományozó, és az egyesület, 

mint kedvezményezett között jön majd létre, és amely szabályozza majd a szerződő felek kölcsönös 
jogait, kötelezettségeit és felelősségét. 

A programmal/projekttel előirányzott valamennyi tevékenységet Szabadka város területén kell 

végrehajtani. 
A jelen döntés I. pontjában foglalt egyesület köteles a szerződés aláírása előtt nyilatkozatot 

tenni arról, hogy a jóváhagyott programra/projektre más módon még nincsenek eszközök biztosítva, 

illetve hogy nem áll fenn  az összeférhetetlenség esete. 

 

III. 

A jelen döntés I. pontjában foglalt, jóváhagyott pénzeszközök Szabadka város 

költségvetésében lettek biztosítva, a Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelenek 
(Szabadka Város Hivatalos Lapjának 60/20 száma) megfelelően, a IV. fejezet –Közigazgatási hivatal, 

0 fejezet, Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság - 07, 2. program: Kommunális 



tevékenység, 1102-0004 programtevékenység: Állathigiéné, 470 jogcím –Egyéb tevékenységek, 

481941 Állatjóléti pályázatok egyesületek részére kontó keretében. 
 

IV. 

E döntés megjelenik Szabadka város hivatalos honlapján. 
 

 

I n d o k o l á s 

 
Szabadka város polgármestere 2021. június 15-én pályázatot hirdetett  az állatok védelmének 

és jólétének javítását célzó projektek és programok finanszírozására vagy társfinanszírozására 

Szabadka város területén, II-401-690/2021 szám alatt. A pályázatra 2021. június 21-étől július 6-áig 
lehetett jelentkezni. 

A megadott határidőben egy pályázat érkezett. 

Szabadka Város Állatvédelmi és Állatjóléti Támogatásokat Odaítélő Pályázati Bizottsága, 
melyet a polgármester nevezett ki, megállapította, hogy a pályázat időben érkezett és teljes, hogy a 

pályázó eleget tesz az egyesületek által megvalósított közhasznú állatvédő és állatjóléti programok 

ösztönzésére szolgáló pénzeszközök elosztásáról szóló szabályzatban (Szabadka Város Hivatalos 

Lapjának 26/20 száma) (a továbbiakban: Szabályzat) előírt feltételeknek, és a szabályzatban foglalt 
mércék alkalmazásával elbírálta a benyújtott programaot/projektet, és elkészítette a ranglistát, ami 

közzé lett téve az önkormányzat hivatalos honlapján. 

A ranglista szerint a szabadkai Subotičke njuškice Egyesület a füljellel megjelölt kutyáknak 
nyújtott támogatás elnevezésű programja/projektje 67 potot ért el. 

A ranglista 2021.07.24-én vált véglegessé. 

A végleges ranglista alapján, tekintettel, hogy a benyújtott program/projekt az állatok 

védelmét és jólétének fejlesztését szolgálja, abban az egyesület kizárólag és közvetlenül 
közszükségletet lát el, a programa/projekt célja pedig közhasznú és nem kereskedelmi jellegű, a 

rendlekező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 
 

 

  Stevan Bakić 
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