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 Az egyesületekről szóló törvény 38. szakaszának 5. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
51/2009, 99/2011-más tv., 99/2011-más tv. és 44/2018 – más tv.) és a Szabadka város költségvetéséből 

egyesületek társadalmi és humanitárius célú programjaira és projektjeire elkülönített eszközök igénylésének 

módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 10. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18 és 35/19 
száma) alapján 

 a társadalmi és humanitárius célú programok és projektek - vakok és gyengénlátók 

érdekképviseletének és ellátásának finanszírozására vagy támogatására a 2021. évben meghirdetett pályázatot 
lebonyolító bizottság 2021.08.04-én meghozza a következő 

 

LISTÁT 

A TÁRSADALMI ÉS HUMANITÁRIUS PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK - VAKOK ÉS 

GYENGÉNLÁTÓK ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK ÉS ELLÁTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRA ÉS 

TÁMOGATÁSÁRA MEGHIRDETETT 2021. ÉVI PÁLYÁZATRA BENYÚJTOTT PROJEKTEK 

ÉS PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉRŐL ÉS RANGSOROLÁSÁRÓL 
 

I. 

 A társadalmi és humanitárius célú programok és projektek  - vakok és gyengénlátók 
érdekképviseletének és ellátásának finanszírozására vagy támogatására a 2021. évben meghirdetett pályázat 

alapján, a  társadalmi és humanitárius célú programok és projektek  - vakok és gyengénlátók 

érdekképviseletének és ellátásának finanszírozására vagy támogatására a 2021. évben meghirdetett pályázatot 

lebonyolító bizottság meghozza a pályázó társadalmi és humanitárius programok és projektek értékelésének 
és rangsorolásának listáját: 

 

S.s

z. 

 A szervezet neve Program/projekt neve 
Pontok száma 

1 Vakok és Gyengénlátók Szabadkai 

Egyesülete 

Segítség a fogyatékkal élők 

mindennapi életének 

megkönnyítésére 

56 

2 Horvát Független Lista Egyesület Olvasd fel nekem a híreket A projekt nem lett értékelve 

 

II. 

Az Olvasd fel nekem a híreket elnevezésű projekt a követkeѕő okokból nem lett értékelve: 
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- A Szabadka város költségvetéséből egyesületek társadalmi és humanitárius célú programjaira 
és projektjeire elkülönített eszközök igénylésének módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 7. 

szakaszának 1. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18 és 35/19 száma) előírja, 

hogy a program ösztönzésére folyósított eszközök, vagy a hiányzó rész pótlására vonatkozó 

eszközök odaítélésére az illetékes szerv pályázatot ír ki.  
- A Szabadka város költségvetéséből egyesületek társadalmi és humanitárius célú programjaira 

és projektjeire elkülönített eszközök igénylésének módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 7. 

szakaszának 1. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18 és 35/19 száma) előírja, 
hogy a pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a következő adatokat: egy vagy néhány 

közérdekű hasonló területet; ki vehet részt a pályázaton, a jelentkezések benyújtásának 

határidejét, a címet ahová küldhetik a pályázatokat, vagy ahol átadhatják a jelentkezéseket; a 
megjegyzést, hogy a nem teljes és nem időben érkezett pályázatokat nem bírálják el; a 

kiosztásra kerülő eszközök mértékét; a pályázati a dokumentáció jegyzékét, amelyet 

mellékelni kell a programjavaslathoz; a program időtartamát; részletesebb mércéket és 

kritériumokat, amelyek alapján értékelik a beérkezett programokat. 
- A társadalmi és humanitárius célú programok és projektek  - vakok és gyengénlátók 

érdekképviseletének és ellátásának finanszírozására vagy támogatására a 2021. évben 

2021.07.16-án II-401-812/2021 szám alatt meghirdetett nyilvános pályázatban az áll, hogy a 
társadalmi és humanitárius célú programok illetve projektek  teljes vagy résztámogatására 

pályázhatnak: a társadalmi és humanitárius jellegű tevékenységre bejegyzett civil szervezetek, 

nonprofit intézmények és szervezetek, melyek tapasztalattal rendelkeznek a vakok és 
gyengénlátók jogainak védelme és ismertetése terén. 

- A Cégjegyzéket Vezető Ügynökség kivonatába történt betekintéssel a bizottság 

megállapította, hogy a Horvát Független Lista Egyesület adataiban az szerepel, hogy az 

egyesület a szerbiai horvátok kultúrájának, oktatásának, tájékoztatásának és kulturális 
örökségének megőrzésére lett regisztrálva. A bizottság megállapította, hogy a pályázó a vakok 

és gyengénlátók érdekképviseletében és ellátásában tapasztalattal nem rendelkezik és a 

társadalmi és humanitárius tevékenységre nincs regisztrálva, ezért a bizottság nem értékelte a 
Horvát Független Lista Egyesület Olvasd fel nekem a híreket elnevezésű projektjét. 

 

III. 

 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 

 

IV. 

 A pályázóknak jogukban áll betekinteni a benyújtott pályázati anyagokba és a mellékelt 
dokumentációba, a közzétételt követő 3 (három) munkanapon belül. 

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

 
V. 

 A panaszokat Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Ügyfélszolgálatában, a Szabadság tér 1. 

alatt lehet személyesen benyújtani vagy postai úton eljuttatni a nevezett címre. 
 

                              Saša Lolevski 

 

a pályázati bizottság elnöke 


