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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) és Szabadka Város területén működő egyházaknak és vallási közösségeknek nyújtott eszközök 
odaítélésének módjáról, eljárásáról és kritériumairól szóló szabályzat 11. szakasza (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 15/13 száma) alapján 

Szabadka város polgármestere 2015. 07. 15-én meghozza az alábbi   
 

 
HATÁROZATOT  

eszközök elosztásáról az egyházak és vallási közösségek támogatására a 2015. évben 
 

I. 
Az egyházak és vallási közösségek projektjeinek 2015. évi támogatására meghirdetett pályázat 

alapján, és a vallási és egyházi közösségek támogatását elbíráló bizottság javaslatára a 3.800.000,00 
dináros tervezett összeget a Szabadka város területén működő vallási közösségek és egyházak 
templomainak, plébániáinak átalakítására, felújítására, javításaira és karbantartására osztjuk fel az 
alábbi pályázók között: 
 

A pályázó elnevezése 
Eszközök 
összege 

Szabadkai Püspökség - Szabadka  
Projekt: Szabadka területén levő templomok és plébániák átalakítása, 
felújítása és javításai 1.950.000,00 
Szabadkai Pravoszláv Püspöki Helytartóság – Szabadka   
Projekt: 
 - A szentkúti pravoszláv Nagyboldogasszony Kápolna felújítása és 
restaurációja - SZABADKA 
 - A Szent Illés Próféta Pravoszláv Templom (csempék lerakása) - 
PALICS 
 - Mozaik lerakása a bajmoki Szent György Nagyvértanú Pravoszláv 
Templomban - BAJMOK  
 - A sándori pravoszláv templom homlokzatának felújítása – 
SZABADKA 
 - Az újzsedniki Szentlélek Eljövetele Pravoszláv Templom építési 
munkálatai - ÚJZSEDNIK           1.450.000,00 
Református Keresztvény Egyház Szabadka 
 Projekt: A Református Keresztyén Egyház házmesteri lakásának 
karbantartása            200.000,00 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház, Szabadka  
Projekt: A templom épületén levő kis tornyok és a 
koszorúpárkány szegélyének felújítása  200.000,00 
Összesen: 3.800.000,00 

 
  

II 



 Az odaítélt eszközök a kiválasztott kérelmezőknek a 840-as Vallási közösségek költségei 
2015-ben jogcímen előirányzott eszközökből lesznek folyósítva, a 4819 számláról – támogatások nem 
pénzügyi szervezeteknek összesen 3.800.000,00 dinár összegben. 
 

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

IV 
 A nyertes pályázókat a Társadalmi Tevékenységek Titkársága írásban fogja értesíteni a az 
odaítélt összegről és arról, mely programot illetve projektet támogatja.  
 

V. 
A nyertes pályázókkal az önkormányzat szerződést köt a projekt társfinanszírozásáról, mely 

szerződés szabályozza a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit. 
  

VI. 
A kedvezményezett köteles a támogatott program, ill. projekt befejezését követő 15 napon 

belül, de legkésőbb a folyó év végéig, jelentést tenni az adott művelődési programok illetve projektek 
megvalósításáról, és bizonyítékokat szolgáltatni a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról.  

A projekt megvalósításáról szóló beszámolót a polgármesternek kell benyújtani, “Az egyházak 
és vallási közösségek projektjeinek megvalósításáról szóló beszámoló” (2. számú adatlap) elnevezésű 
formanyomtatványon kell benyújtani, amely letölthető az önkormányzat honlapjáról. 
 
       VII. 
 Ez a határozat végleges. 
 

VIII. 
 A határozatot közzé kell tenni a Város hivatalos honlapján is. 
 
 
 

A Határozatot az alábbiakhoz kell eljuttatni: 
 

1. A városi közigazgatási hivatal Pénzügyi Titkárságának  
2. A városi közigazgatási hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkárságának  
3. A közigazgatási hivatal irattárához 
 
 
 
 
          Polgármester 
        

            Maglai Jenő, okl. jogász s.k. 
 


