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Az egyesületekről szóló törvény 11. szakasza és 76. szakaszának 6. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 72/09 száma) és a Szabadka Város költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott 
művelődési programok és projektek kiválasztásának módjáról, mércéiről és kritériumairól szóló 
szabályzat 10. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 45/14 száma) alapján 

Szabadka város polgármestere 2014.12.31-én meghirdeti az alábbi  
 
 

     Pályázatot 
a Város szempontjából fontos, irodalmi alkotótevékenységre, könyvkiadásra, digitális és 

multimediális alkotásokra vonatkozó programokra és projektekre 2015-ben 
 

 
A Pályázatot a Város szempontjából fontos, irodalmi alkotótevékenységre, könyvkiadásra, 

digitális és multimediális alkotásokra vonatkozó művelődési programokra és projektekre hirdetjük meg. 
  
A művelődési programok és projektek finanszírozására vagy támogatására pályázhatnak: 
1. az egyesületi munkát szabályozó előírásokkal összhangban bejegyzett műkedvelő 

egyesületek 
2.  kulturális alapítványok 
3.  kulturális tevékenység végzésére bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók  
4.  kulturális intézmények kivéve azokat, melyek alapítója a Város, a tartomány vagy a 

köztársaság. 
5.  egyéb, kultúrával foglalkozó jogi személyek 
Ha a programot vagy projektumot természetes személy nyújtja be, a kedvezményezett kizárólag 

jogi személy lehet, melyen keresztül valósul meg a program vagy projektum. 
A kultúrával foglalkozó jogalanyoknak az alábbi feltételeket kell teljesíteniük:  
1. hogy székhelyük illetve tartózkodási a Város területén van, 
2. a program illetve projekt elkészítéséért vagy megvalósításáért közvetlenül felelősek; 
3. nem zárolták a számlájukat. 

 
A Város a művelődési programokhoz illetve projektekhez szükséges eszközöknek legfeljebb a 

70%-át finanszírozza, illetve támogatja. 
 
A pályázati jelentkezést a Bizottsághoz kell benyújtani a „Jelentkezési lap a Város 

szempontjából fontos, irodalmi alkotótevékenységre, könyvkiadásra, digitális és multimediális 
alkotásokra vonatkozó, a város számára kiemelt fontosságú programok és projektek finanszírozására 
vagy támogatására meghirdetett pályázatra” elnevezésű nyomtatványon.    

 
A kultúrával foglalkozó jogalanyok legfeljebb három kérelem benyújtására jogosultak a 

művelődési programok finanszírozása vagy támogatása céljából. 
Minden programra illetve projektre külön jelentkezési lapot kell benyújtani. 
A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezően mellékelnie kell: 
1. annak a cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a pályázót bejegyezték; 
2. a pályázóra vonatkozó alapvető adatokat (története, tevékenységének leírása, eddigi 

projektek, stb.), 



3. a program illetve projekt részletes leírását, melynek finanszírozására vagy 
társfinanszírozására pályázik. 

   A pályázók számára a Pályázat szövege és a „Jelentkezési lap a Város szempontjából fontos, 
irodalmi alkotótevékenységre, könyvkiadásra, digitális és multimediális alkotásokra vonatkozó, a város 
számára kiemelt fontosságú programok és projektek finanszírozására vagy támogatására meghirdetett 
pályázatra” (3. számú adatlap) elnevezésű nyomtatvány letölthető a város honlapjáról: www.subotica.rs 

 
A jelentkezést az alábbiak szerint kell beadni: 
1. nyomtatott formában átadni Szabadka Város Ügyfélszolgálatában (Szabadság tér 1.), vagy 

elküldhetők postán. 
2. kötelezően elektronikus formában is, de csak a jelentkezési formanyomtatványt a következő e-

mail címre: konkurskultura@subotica.rs 
A jelentkezési lap e-mailen keresztül történő elküldése esetén a „Téma“ rubrikába be kell írni az 

egyesület nevét. 
 
Ha a kedvezményezett nem küldte el a művelődési program illetve projekt megvalósításáról 

szóló beszámolót az előző pályázatok alapján (az előző két évre), s a kapott eszközöket nem a 
programmal illetve projekttel összhangban költötte el, nem a feltűntetett költségszerkezetnek 
megfelelően, valamint nem a Várostól kért és a jelentkezésben megjelölt összegnek megfelelően 
használta fel, jelentkezése az új pályázaton nem lesz elbírálva. 

A hiányos és késve érkezett jelentkezéseket a bizottság nem fogja elbírálni. 
 
Szabadka Város költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott művelődési programok és 

projektek kiválasztásának módjáról, mércéiről és kritériumairól szóló szabályzat megjelent Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 45/14 számában. 

 
További információkért a konkurskultura@subotica.rs e-mail címen jelentkezhetnek. 
 
A pályázati jelentkezések benyújtásának határideje 2015.01.31. 
 
 
 
 

Polgármester 
 

Maglai Jenő, okl. jogász s.k. 


