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 Az egyesületekről szóló törvény 38. szakaszának 5. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 51/09, 99/11-

más tv., 99/11-más tv. és 44/18 – más tv.) és a Szabadka város költségvetéséből egyesületek társadalmi és 

humanitárius célú programjaira és projektjeire elkülönített eszközök igénylésének módjáról és eljárásáról szóló 

szabályzat 7. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18 és 35/19 száma) alapján 
 a polgármester 2021.07.16-án meghirdeti az alábbi 

 

Nyilvános pályázatot 

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

ellátásának finanszírozására vagy támogatására a 2021. évben 

 
 A pályázatot az önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott közhasznú társadalmi és 

humanitárius célú programokra és projektekre - a vakok és gyengénlátók érdekképviseletére és ellátására hirdetjük 

meg. Közhasznú társadalmi és humanitárius célú programoknak és projekteknek különösen az alábbi területeken 

megvalósítandó programok és projektek tekintendők: 
- a vakság és gyenge látás súlyos következményeinek elhárítása vagy enyhítése 

- aktív, a látókkal egyenértékű élet biztosítása a vakok részére;  

- egyéb jótékony programok, melyekben az egyesület kizárólag és közvetlenül közszükségleteket elégít ki, a 
vakok és gyengénlátók érdekképviselete és ellátása céljából. 

- a szolidaritás, az ellátás, az önsegélyezés és a vakoknak és gyengénlátóknak nyújtott segítség ösztönzése; 

- a vakok és gyengénlátók jogainak ismertetése és védelme. 
 

 

 A Szabadka város költségvetési eszközeiből támogatott programok a következő kritériumok szerint lesznek 

kiválasztva: 
- mennyire felel meg a vakok és gyengénlátók érdekvédelmével és ellátásával kapcsolatos közigénynek; 

- milyen mértékben felel meg a közérdeknek; 

- milyen mértékű fejlődést eredményezhet a vakok és gyengénlátók helyzetének javítását illetően 
 

 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 társadalmi és emberbaráti tevékenységgel foglalkozó jogalanyok azzal a feltétellel pályázhatnak 
társadalmi és humanitárius célú programok és projektek teljes vagy résztámogatására, ha bejegyzett székhelyük a 

szabadkai önkormányzat területén van. 

 
 Szabadka város 2021. évi költségvetése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 60/20 száma) tartalmazza a 

2021. évben társadalmi és emberbaráti célú programok és projektek teljes vagy résztámogatására szolgáló 

előirányzatot. A tervek szerint 2021-ben pályázat útján 3.892.000,00 dinár kerül majd kiosztásra. 

 
 A pályázatot a Társadalmi és Humanitárius Tevékenységek Pályázati Bizottságához kell benyújtani, a 

„Jelentkezési lap a társadalmi és humanitárius célú programok és projektek finanszírozására vagy támogatására 

meghirdetett pályázatra” (1. számú adatlap) elnevezésű nyomtatványon. 



 

 Minden programra, illetve projektre külön jelentkezési lapot kell benyújtani. 

 

 A jelentkezéshez a pályázónak a következőket kell mellékelnie: 
 - a pályázó alapvető adatait (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek és hasonlók), amit a pályázó 

állít össze, és 

 - annak a társadalmi és emberbaráti célú programnak, illetve projektnek a részletes leírását, melyhez a 
támogatást kérik. 

 

 A pályázók a „Jelentkezési lap a társadalmi és humanitárius célú programok és projektek finanszírozására 
vagy támogatására meghirdetett pályázatra” elnevezésű nyomtatványt letölthetik az önkormányzat www.subotica.rs 

honlapjáról is. 

 

 A pályázati anyagokat nyomtatott formában, zárt borítékban kell benyújtani „Társadalmi és humanitárius 
pályázat 2021. - vakok és gyengénlátók“ jelzéssel, Szabadka Város Ügyfélszolgálatában, Szabadkán a Szabadság tér 

1. szám alatt, vagy postán továbbítani erre a címre.   

A hiányos és késve érkezett pályázatokat a bizottság figyelmen kívül hagyja. 
 

 A pályázat lezárása után a bizottság az összes beérkezett pályázati anyagot elbírálja, az értékelt 

programokat/projekteket rangsorolja és a jegyzéket közzéteszi az önkormányzat www.subotica.rs hivatalos 
honlapján, a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 

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

benyújtott programok/projektek ranglistájának közzétételét követő három munkanapon belül. 

 A közzétett listát a pályázat résztvevői megfellebbezhetik, a közzétételt követő nyolc napon belül. A 
fellebbezés ügyében a polgármester a fellebbezés átvételétől számított 15 napon belül dönt, a bizottság előzetes 

véleményezésével.  

 A program kiválasztásáról és az eszközök elosztásáról a polgármester a fellebbezésre megszabott határidő 
lejártát követő 30 napon belül dönt. 

 A döntés megjelenik Szabadka város hivatalos honlapján. 

 A program kiválasztásáról és az eszközök elosztásáról szóló döntés alapján Szabadka város polgármestere 

Szabadka város nevében megköti a civil egyesületek programjainak finanszírozására vagy támogatására vonatkozó 
szerződéseket. 

 A kedvezményezettek kötelesek a szerződés megkötése előtt az illetékes szervnél nyilatkozatot tenni arról, 

hogy a jóváhagyott program megvalósítására szolgáló eszközöket nem biztosították már más módon, továbbá 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenniük és be kell nyújtaniuk az korrupcióellenes politikára vonatkozó belső 

okiratukat. 

 

A pályázatra 2021.07.30. lehet jelentkezni. 

 

 További tájékoztatás munkanapokon kérhető 8,00 és 14,00 óra között, Szabadka Város Közigazgatási 

Hivatalának Társadalmi Tevékenységek Titkárságában, a 024/626-885 telefonszámon. 
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