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 A Köztájékoztatási és médiatörvény 25. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 83/14 
száma), a Köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 126/14 száma), Szabadka város Alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 5) pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08 – javított és  Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának  46/11 és 15/13 száma), Szabadka város 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 45/2014 és 5/2015-javított), a Pénzügyi terv 830-as jogcím – 
Műsorközvetítési szolgáltatások 2015-ben, száma IV-10-402-66/2015, kelt 2015.01.05-én, A 
köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 2015. évi 
társfinanszírozására meghirdetett, II-401-381 /2015 számú, 2015. március 23-án kelt pályázat, 
valamint az említett pályázatra (A köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó 
projektek 2015. évi társfinanszírozására meghirdetett, II-401-381 /2015 számú, 2015. március 23-án 
kelt pályázatra) beérkezett projekteket elbíráló Bizottság javaslata alapján   

Szabadka város polgármestere 2015. 06. 25-én meghozza az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
 Szabadka város költségvetési eszközeinek elosztásáról a köztájékoztatás területén 

médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek társfinanszírozására 2015-ben 
 

I. 
 A Köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 2015. évi 
társfinanszírozására meghirdetett, II-401-381 /2015 számú, 2015. március 23-án kelt pályázat alapján, 
valamint a Köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 2015. évi 
társfinanszírozására meghirdetett, II-401-381 /2015 számú, 2015. március 23-án kelt pályázatra 
beérkezett projekteket elbíráló Bizottság javaslata alapján összesen 25.796.200,00 dinár összeget 
ítélünk oda az alábbi pályázóknak: 

       
Sor-
szám 

Pályázó neve A projekt neve Odaítélt összeg 

1 Magazin DANI Kft. 
Szabadka  

 Magazin Dani                                             
 

2.500.000,00 
 
 

2 Horvát Független Lista 
Egyesület 

Hrvatske novine folyóirat                                     
 

700.000,00 
 
 

3 DNEVNIK 
VOJVODINA              
PRESS D.O.O. 
 

 Subotica u Dnevniku (Szabadka a 
Híradóban)                                       

618.000,00 
 

4 Subotičke novine-
Marketing  és 
értékesítés Kft. 
Szabadka  
 

 Kisgazdaság – nagy felődés                                700.000,00 
 

5 Bunjevački media 
centar Kft.  Szabadka                                

Bunyevác nyelvű ifjúsági újság kiadása 
- BOCKO 

396.000,00 
 



6 VIZIJA MVP Kiadó és 
Szolgáltató Vállalat                          

A szabadkai helyi közösségek (tegnap, 
ma, holnap) 
 

267.600,00 
 

7 VIDÉKI 
INFORMÁCIÓS 
KÖZPONT                            

A mezőgazdasági termelők 
tájékoztatása és képzése internetes 
rádión keresztül 

360.500,00 
 
 

8 EURO ALFA Kft. TV 
SU CITY 

Ma és holnap – Kihívás egy jobb életért                            
 

3.180.000,00 
 

9 EURO ALFA Kft. SU 
CITY RADIO 

 Ébresztő a hatékonyabb társadalomért                                           720.000,00 
 

10 YU ECO                                      
Kft. SZABADKA                        

 A szabadkai polgárok közérdekű 
tájékoztatása 

3.424.000,00 

11 YU ECO Kft. 
SZABADKA                       

Eko svetionik (Öko-fényőr)                                                           360.000,00 
 

12 SNOMA Kft.                                  Szabadka ma                                                       
 

1.500.000,00 

13 PANNÓNIA 
ALAPÍTVÁNY            

Általános közérdekű tájékoztató műsor 
a szabadkai eseményekről 

8.000.100,00 
 

14 CRO-NEWS Horvát 
Újságírók Egyesülete 

CrOnline                                                               
 

   200.000,00 
 
 

15 SUCOM média PR 
web portál               
 

Polgárok tájékoztatásával a lokális 
közösség fejlődéséért 

   520.000,00 
 

16 NIKOLA TUMBAS                                
PR FOTOGRAFSKA 
RADNJA NOAH 
AGENCY 
SZABADKA 

Subotica info 2015                                            
 
 
 

   300.000,00 
 
 
 

17 Bunjevački media 
centar Kft. Szabadka  

Tv műsor – Szabadka bunyevác 
nyelven                             

   730.000,00 

18 Cro-info Újságírók 
Szövetsége,          

HORVÁT PANORÁMA 
(HRVATSKA PANORAMA) – horvát 
nyelvű tévéműsor 

    710.000,00 
 

19 BUNYEVÁC 
MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT, BAJMOK                          

Bajmoki krónika (BAJMOČKA 
HRONIKA) TV műsor 
 

    170.000,00 
 
 

20 SZTR I TV VIDEO                        
PRODUKCIJA  
„DINOVIZIJA“        

Szabadka város gazdasági, 
kereskedelmi és idegenforgalmi, 
infrastrukturális és kulturális 
lehetőségeinek, fejlesztésének és 
programjainak a figyelemmel követése 
és bemutatása 2015-ben 

    440.000,00 
 

 
II 

 Az odaítélt eszközök a kiválasztott pályázóknak a 820-as Műsorszórási szolgáltatások 
jogcímen előirányzott eszközökből lesznek folyósítva, a 423421 számláról – Szolgáltatások szerződés 
és pályázat révén a nyomtatott és elektronikus sajtó részére, összesen 25.796.200,00 dinár összegben. 
 

III. 
 A támogatások a sikeres pályázóknak a Szabadka Város 2015. évi költségvetésébe befolyó 
pénzeszközök ütemének megfelelően lesznek kifizetve. 
 
 

IV 



 A kiválasztott pályázókkal az önkormányzat szerződést köt a Köztájékoztatás területén 
médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 2015. évi társfinanszírozásáról illetve támogatásáról, 
mely szerződés szabályozza a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit. 

Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Társadalmi Tevékenységek Titkársága 
figyelemmel fogja kísérni a jelen határozat I. pontjában felsorolt projektek megvalósítását. 
 

V. 
 A kiválasztott pályázók a költségvetésből támogatott projektet kötelesek 2015 végéig 
befejezni, és a megvalósítást követő 15 napon belül, de legkésőbb 2016. január 15-ig kötelesek 
jelentést tenni az adott köztájékoztatási projektek megvalósításáról, és a polgármesternek 
bizonyítékokat szolgáltatni a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról. 
 A beszámolókat a „Narratív és pénzügyi beszámoló” adatlapon (2. számú adatlap) kell 
benyújtani, mely közzé lett téve Szabadka város honlapján: www.subotica.rs. 
 

 VI. 
 A jelen határozat megjelenik Szabadka Város hivatalos honlapján: www.subotica.rs, és 
minden pályázó részére el kell küldeni elektronikus formában. 
 

I n d o k l á s 
 
 A Köztájékoztatási és médiatörvény 24. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 83/14 száma), és a Köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzat (az 
SZK Hivatalos Közlönyének 126/14 száma) alapján Szabadka város polgármestere  a II-021-46/2015 
számú, 2015. május 29-én kelt határozattal megalakította A köztájékoztatás területén médiatartalmak 
gyártására vonatkozó projektek 2015. évi társfinanszírozására meghirdetett, II-401-381 /2015 számú, 
2015. március 23-án kelt pályázatra benyújtott projekteket elbíráló bizottságot (a továbbiakban: 
Bizottság).  
 Az említett bizottság 2015. június 10-én értékelte a Köztájékoztatás területén médiatartalmak 
gyártására vonatkozó projektek 2015. évi társfinanszírozására meghirdetett pályázatra beérkezett 
projekteket. 
 A Köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 2015. évi 
társfinanszírozására vonatkozó pályázat 2015. március 23-án jelent meg.  A pályázatra 2015. április 
26-ig lehetett jelentkezni. Határidőn belül 31 pályázati jelentkezés érkezett be.  A hiányos pályázati 
jelentkezések, a hiányos kísérő dokumentációval átadott kérelmek, valamint a nem megfelelő 
formanyomtatványon beadott jelentkezések a projektek értékelésekor nem kerültek elbírálásra. A 
Bizottság tagjai megállapították, hogy a pályázati eljárás során teljes mértékben tiszteletben lett tartva 
a kronológiai sorrend, és megkezdte a beérkezett pályázatok áttekintését.  
 A Bizottság minden támogatott köztájékoztatási projekt esetében tételesen meghatározta a 
jóváhagyott eszközök rendeltetésének pontos összegét a működési, ill. személyi jellegű költségekre 
(költségek specifikációja), melyek a pályázókkal kötendő szerződésekben is meg lesznek határozva. 
 
 A hiányos kísérő dokumentációval átadott kérelmek nem kerültek elbírálásra: 
 
 1. Újvidéki VOX-M Tv Műsorokat Gyártó Ügynökség 
 2. K 23 Ügynökség, Szabadka  
 3. Artline Egyesület, Szabadka 
 4. Bunyevác Információs Központ – lapkiadó intézmény, Szabadka 
 5. Magazin Dani Kft. Szabadka 
 
 Az alábbi kérelmezők projektjei nem kapnak támogatást: 
 
 1. NS media – Rádiós és Televíziós Műsorokat Gyártó Ügynökség, Újvidék 
 2. KOPERNIKUS CABLE NETWORK rádiós és televíziós tevékenységek társasága, Niš 
 3. DANUBIUS Polgári Egyesület, Újvidék 
 4. Radio CITY - internet portal City online Niš 
 5. TV Metropolis  Kft. Távközlési Gazdasági Társaság, Belgrád   
 6. PROTEGO Környezet- és Építészeti Örökségvédelmi és Fejlesztési Egyesület, Szabadka 



 
 A fentiekkel összhangban a Köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó 
projektek 2015. évi társfinanszírozására meghirdetett, II-401-381 /2015 számú, 2015. március 23-án 
kelt pályázatra beérkezett projekteket elbíráló Bizottság javaslata alapján döntést hozunk a rendelkező 
részben foglaltak szerint. 
           
 Jogorvoslati utasítás: A határozat végleges és nem megfellebbezhető, ellene csak 
közigazgatási per indítható kereset útján a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, a határozat 
kézbesítésétől számított 30 napon belül. A keresetet két példányban kell benyújtani. 
 
 
 

A Határozatot az alábbiakhoz kell eljuttatni: 
1. A városi közigazgatási hivatal Pénzügyi Titkárságának  
2. A városi közigazgatási hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkárságához 

      3.  A Közigazgatási hivatal irattárához. 
 
 
            
            

 Polgármester 
 

 Maglai Jenő, okl. jogász 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Információ  
A Köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek 2015. évi 

társfinanszírozására meghirdetett, II-401-381 /2015 számú, 2015. március 23-án kelt pályázat 
résztvevőinek  

 
 
 Mivel a pályázóknak odaítélt eszközök összege kisebb a költségvetésekben kérteknél, a 
Köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzat 27. szakaszával (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 126/14 száma) összhangban kérjük a szóban forgó Pályázat résztvevőit, hogy 
haladéktalanul küldjék el a költségek új specifikációját az odaítélt eszközökkel összhangban, vagy az 
arról szóló értesítést, hogy elállnak a számukra odaítélt eszközöktől.   
 A költségek új specifikációját A projekt felülvizsgált költségvetése - Nyilvános felhívás 
alkotórészét képező formanyomtatványon kell benyújtani, a Nyilvános felhívásban feltüntetett címre. 


