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A Köztájékoztatási és médiatörvény 18. és 19. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 
83/14 száma), Szabadka Város 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 45/14 száma) és a Köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló 
szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 126/14 száma) alapján 

Szabadka város polgármestere 2015. március 23-án meghirdeti az alábbi 

 
P Á L Y Á Z A T O T 

a köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 
társfinanszírozására 2015-ben 

 

AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS ÖSSZEGE 

Szabadka város polgármesterének II-401-380/2015 számú 2015. március 23-án kelt 
döntésével 26.600.000.00 dinár van előirányozva a Köztájékoztatási projektek társfinanszírozására 
vonatkozó pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) 

A pályázat rendeltetése: a szabadkai polgárok érdekeinek megvalósítása a köztájékoztatás 
terén, a médiapluralizmus fejlesztése, olyan programtartalmak bevezetése, fejlesztése és bővítése 
az újságokban vagy az elektronikus médiákban, beleértve az olyan internetes oldalakat is a 
Szabadka város területén használatos nemzeti kisebbségi nyelveken, melyek hozzájárulnak a 
hiteles, elfogulatlan, idejében történő és átfogó tájékoztatáshoz; az emberi jogok és a demokrácia 
védelme és fejlesztése, a jogállam és a szociális állam fejlesztése; a szabad személyiségfejlődés, a 
gyermek- és ifjúságvédelem előmozdítása, a kulturális és alkotómunka fejlesztése, az oktatási 
rendszer részét képező médiajártasságot is magában foglaló oktatásfejlesztés, a tudomány, a sport 
és a testnevelés fejlesztése; a környezetvédelem és az egészség fejlesztése; az újságírói és a média 
professzionalizmus előmozdítása és egyéb mediatartalmak fejlesztése, melyek hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a szabadkai polgárok megkapják a számukra szükséges információkat és más 
tartalmakat az élet minden területéről. 

  

 

 

 



 

 

II.  PÁLYÁZATI RÉSZVÉTELI JOG 

A Pályázaton az alábbiak vehetnek részt: 
1. a média-nyilvántartásba vagy a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségen belüli 

Közmédia nyilvántartási jegyzékbe bejegyzett média kiadója; 
2. médiatartalom gyártásával foglalkozó jogi személy, illetve vállalkozó, mely be van 

jegyezve a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségen belüli Közmédia nyilvántartási 
jegyzékbe, valamint az audio és audio/videó produkciók, melyek médiakiadóval vagy 
olyan médiával kötött szerződéssel rendelkeznek, melyekben közvetíteni fogják a 
programjaikat, illetve tőlük származó hitelesített kijelentéssel rendelkeznek (kötelezően 
csakis televízió és rádióműsorok készítésére bejegyzett jogi személyek, 
magánvállalatok, és vállalkozók).   

 
A Pályázaton közpénzekből finanszírozott kiadók és médiák nem vehetnek részt. 
Nem pályázhatnak azok a személyek sem, akik az előző időszakban már kaptak eszközöket 

Szabadka Városától projektjeik társfinanszírozása céljából, de nem küldték el időben és írott 
formában a leíró és pénzügyi beszámolót a program illetve projekt megvalósításáról. 

A Pályázat résztvevője csak egy projekttel pályázhat. 
Több média kiadója minden egyes médiára egy projektummal pályázhat. 
 
A pályázó a projektum társfinanszírozására olyan összeget javasolhat, amely nem haladja 

meg a projektum teljes értékének 80%-át. 
Ha a pályázó már kapott eszközöket a projektre Szabadka Városától, részt vehet  

ugyanabban az évben ugyanazzal a projektummal minden hatalmi szintű pályázaton, azzal, hogy 
az összesen kapott eszközök nem haladják meg a projektum értékének 80%-át. 

 

III.  A PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 

A pályázók projektjeinek értékelése a következő kritériumok szerint történik: közérdek 
érvényesítése, illetve a projekt jelentősége a Szabadka város területén élő polgárok 
tájékoztatásához való jogának érvényesítésében, a projekt jelentősége a szerb nyelven és a nemzeti 
kisebbségek nyelvén történő tájékoztatásához, valamint a nyelvi és kulturális identitásához való 
jogának fejlesztése tekintetében a Szabadka város területén élő polgárok, szerb nemzet és a 
nemzeti kisebbségek tagjai számára, minőség, aktualitás, kreativitás, demokratikus értékekről való 
tájékoztatás, a polgári felelősségtudat fejlesztése, a multikulturalizmus affirmációja, az 
interkulturális párbeszéd ösztönzése, többnyelvű műsorok bevezetése és fejlesztése.  

A projektum értékelésének specifikus kritériumai: nagyobb számú felhasználó, a projekt 
hiteles érvekkel való alátámasztása, a költségvetés megfelelő specifikációja összehangolva és 
megindokolva a tervezett projekttevékenységek szempontjából, valamint a projekt 
fenntarthatósága. 

IV.  ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS HATÁRIDŐK 

A Pályázat megjelenik a Subotičke novine, a Magyar Szó és a Hrvatska Riječ című 
lapokban, a város honlapján: www.subotica.rs  a Pályázatok és hirdetmények alatt, valamint 
Szabadka Város Hivatalos Lapjában. 

 



 

 

A pályázati jelentkezéseket az előírt űrlapon kell benyújtani. 

A Pályázat és az űrlap letölthető a Város honlapjáról: www.subotica.rs  a Pályázatok 
és hirdetmények alatt  a Pályázat határidejének lejártáig. 

A határidőn kívül beérkező vagy téves űrlapon beérkezett pályázati jelentkezések nem 
lesznek elbírálva. 

A pályázatokat nyomtatott formában kell átadni Szabadka Város Ügyfélszolgálatában,  a 
Szabadság tér 1. alatt vagy elküldhetők postán, és kötelezően elektronikus formában is el kell 
küldeni az alábbi e-mail címre: konkursinformisanje@subotica.rs 

A pályázati anyagot nem küldjük vissza. 

 A pályázati jelentkezések benyújtásának határideje a közzétételtől számított 30 nap, illetve 
2015.03.27-től 2015.04.26-ig. 

Az eszközök odaítéléséről szóló döntést közzé tesszük a Város honlapján: www.subotica.rs 

Kedvezményezettek kötelesek a felhasznált pénzeszközökről szóló beszámolót elküldeni 
legkésőbb 15 nappal a projekt megvalósítását követően, a végső határidő pedig 2015.12.31., azon 
az űrlapon, mely megtalálható a Város hivatalos internetes oldalán: www.subotica.rs 

Bővebb tájékoztatásért forduljanak Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Társadalmi 
tevékenységek titkárságához a 024/626-928 telefonszámon, munkanapokon 8-tól 14 óráig. 

V.  DOKUMENTÁCIÓ 

Az űrlap a Város honlapjáról tölthető le: www.subotica.rs  ra Pályázatok és hirdetmények 
alatt 1. sz. űrlap   (jelentkezés és táblázat).   

A Pályázónak 2 példányban kell elküldenie a kitöltött pályázati jelentkezési űrlapot. 

A Pályázónak az alábbi dokumentumok fénymásolatát kell mellékelnie egy példányban: 

1. a jogi személy vagy vállalkozó bejegyzéséről szóló határozatot a Gazdasági 
Nyilvántartási Ügynökségen; 

2. a média-nyilvántartásba vagy a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségen belüli 
Közmédia nyilvántartási jegyzékbe történt bejegyzésről szóló határozatot; 

3. az elektronikus médiát szabályozó szerv által kiadott engedélyt a televízió vagy 
rádióprogram sugárzására; 

4. szerződés vagy hitelesített kijelentés/beleegyezés egy vagy több média részéről, hogy a 
programtartalmat sugározni fogják/megjelentetik abban a médiában (kötelezően csakis 
televízió és rádióműsorok készítésére bejegyzett jogi személyek, magánvállalatok, és 
vállalkozók lehetnek); 

5. bizonylat az adóazonosító számról (PIB). 

 

VI.  FELHÍVÁS A PÁLYÁZATI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN 
 VALÓ RÉSZVÉTELRE 



 

 

Felhívjuk az újságírói és média egyesületeket, melyek a Pályázat közzététele előtt legalább 
három éve be voltak jegyezve, hogy javasoljanak tagokat a Pályázati Bizottságba.  

Felkérjük a bizottság munkája iránt érdeklődő médiaszakembereket is, hogy írásban 
forduljanak a polgármesterhez.  

A bizottsági tagokra vonatkozó javaslatokhoz rövid életrajzot is kérünk mellékelni. 
A javaslatokat a Pályázat lezártáig lehet elküldeni. 
                                                      

VII 
 

A benyújtott pályázatokat a polgármester által kinevezett pályázati bizottság vitatja meg, és 
javaslatot hoz az eszközök odaítéléséről. 

Pályázati bizottság tag független médiaszakember vagy médiamunkás lehet.  
A javasolt személyek nem lehetnek érintettek érdekütközésben, és nem tölthetnek be közéleti 
tisztséget, a korrupcióelleni küzdelemről szóló szabályokkal összhangban.. 
 

A Bizottságnak 3 tagja van. 
 
A Bizottság figyelmen kívül fogja hagyni: 
- azoknak a kérelmezőknek a jelentkezését, akik nem jogosultak a pályázati részvételre, 
- a késve beérkezett pályázati jelentkezéseket, 
- azokat a projekteket, melyek nincsenek összhangban a meghatározott rendeltetéssel, 
- azoknak a kérelmezőknek a jelentkezését, akik korábban már kaptak támogatást, de 

nem nyújtották be az eszközök felhasználásról szóló beszámolót, 
- a hiányos pályázati jelentkezéseket, melyeket a figyelmeztetés után sem egészítettek ki 

a pályázati határidő lejártáig, 
- a hiányos dokumentációval kiegészített jelentkezéseket és  
- a nem megfelelő űrlapon benyújtott pályázati jelentkezéseket. 

 
VIII 

 
Az eszközök elosztásáról a Pályázati Bizottság javaslatára a polgármester hoz döntést az 

Eszközök odaítéléséről szóló döntés meghozatalával. 
Ha a projektek vagy a projektek bizonyos száma nem lesz összhangban a pályázatban 

megjelölt célokkal és kritériumokkal, a polgármester a pályázati bizottság javaslatára hozhat olyan 
döntést is, hogy nem ítélik oda az eszközöket vagy azok egy részét. 

 
IX 

  
Az eszközök odaítéléséről szóló döntéssel az egyes pályázati jelentkezésekben kért 

összeggel azonos vagy kisebb összeget is meghatározhatnak. 
Ha az eszközök odaítéléséről szóló döntéssel egyes kedvezményezettek számára kisebb 

összeget határoztak meg, mint amennyit a pályázati jelentkezésben kértek, a kedvezményezett 
köteles elküldeni a projekt költségvetésének revideált változatát, melyben meghatározza az 
eszközök rendeltetését, azzal az összeggel összhangban, amennyit a döntés értelmében odaítéltek a 
számára. 

A kedvezményezett a projekt revideált költségvetéssel kérheti, hogy a projekt ezzel 
arányosan rövidebb ideig tartson, vagy csökkentse a programszerű tételek egy részét, figyelembe 
véve a program jellegét, melyre az eszközöket jóváhagyták. 

  
                                                                X 



 

 

  
A polgármester és a kedvezményezett szerződést köt a kölcsönös jogokról és 

kötelezettségekről. 
Az eszközöket a költségvetés lehetőségeihez mérten lesznek odaítélve a 

kedvezményezetteknek. 
A kedvezményezett küldhet értesítést arról, hogy eláll a számára odaítélt eszközök 

felhasználásától.   
 

                  XI 
 

Ha a kedvezményezett számláját zárolták, nem kötheti meg a szerződést a polgármesterrel, 
illetve, ha már a szerződéskötés után zárolják a számláját, a pénzeszközök nem lesznek átutalva 
számára.  

Ha a kedvezményezettnek nem lesz kifizetve az odaítélt összeg az említett okból, vagy 
valamilyen más okból, beleértve az is, ha a kedvezményezett eláll a szerződéskötéstől vagy az 
eszközök felhasználásától a szerződéskötést követően, s ennek okáról a polgármestert írásban 
értesíti, akkor polgármester javaslatára ismételten összeül a pályázati bizottság, hogy a fennmaradó 
eszközök elosztása céljából a többi kedvezményezett között.  

A polgármester hozhat olyan döntést is, hogy a fennmaradó eszközöket nem ítéli oda 
senkinek, ha már a többi projekt megkapta a támogatást, a pályázatra bejelentett projektek 
minőségét és szükségleteit figyelembe véve. 

                                                               XII 
 
Az eszközöket kizárólag arra a célra használhatók fel, amire odaítélték, a kedvezményezett 

pedig köteles a polgármesternek Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Társadalmi 
Tevékenységek Titkárságán keresztül elküldeni a projekt megvalósításáról szóló beszámolót, 
tárgyi bizonyítékot a megvalósításról, terjesztésről, illetve sugárzásról, valamint a kapott 
pénzeszköz rendeltetésszerű felhasználásáról, legalább 15 nappal a projekt megvalósítását 
követően, a végső határidő 2015.12.31., a Város honlapján: www.subotica.rs megtalálható űrlapon. 

A kedvezményezett köteles a projekt teljes költségvetését igazolni, illetve a Szabadka 
várostól kapott eszközöket, a más hatalmi szervektől kapott eszközöket és saját eszközeit, 
melyeknek a projekt teljes költségvetésének legalább 20%-át kell kitennie.   

 

 

 

 

 
 


