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 A köztájékoztatásról és médiáról szóló törvény 27. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 83/14 és 58/15 száma), A köztájékoztatás területén közérdekű projektek társfinanszírozásáról 
szóló szabályzat 37. és 38. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének Szabadka Város alapszabályának 51. 
szakasz 1. bekezdés 5) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. száma és Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma),  továbbá a Szabadka város 2015. évi költségvetéséről 
szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 45/14 és 1/15 száma), A pályázat meghirdetéséről és 
közérdekű köztájékoztatási projektek 2015. évi társfinanszírozására vonatkozó egyedi támogatásokról szóló, 
II-401-380/2015 számú, 2015.03.23-án kelt határozat, valamint a II -402-10-66/2015 számú, 2015.01.05-én 
kelt  Pénzügyi terv 830-as jogcím – Műsorsugárzási és kiadói szolgáltatások 2015-ben, és a II-402-10-
66/2015-1 számú, 2015.07.27-én kelt Pénzügyi terv 830-as jogcímének első módosítása alapján, mely 
utóbbinak a címe Műsorsugárzási és kiadói szolgáltatások 2015-ben, 

Szabadka város polgármestere 2015. 09. 16-án meghozza az alábbi 
 

 
HATÁROZATOT 

eszközök odaítéléséről közérdekű köztájékoztatási projektek 2015. évi társfinanszírozására vonatkozó 
egyszeri támogatások révén 

 
 

I. 
 A Bunyevác Médiaközpont Kft.-nek 350.000,00 dinár összeget ítélünk oda a következő projekt 
társfinanszírozására: „Bunjevačka rič” internetes média – rádióműsor. 
 

II. 
  Az odaítélt eszközök átutalása a 830-as jogcímről történik – Műsorsugárzási és kiadói szolgáltatások 
2015-ben, 423421/02-es számla, szerződés és pályázat szerinti szolgáltatások.  
 

III. 
 A támogatások Szabadka Város 2015. évi költségvetésébe befolyó pénzeszközök ütemének 
megfelelően lesznek kifizetve a kedvezményezetteknek, a kölcsönös jogokról és kötelezettségekről szóló 
megkötött szerződés alapján. 
 

IV. 
  

A szabadkai Bunyevác Médiaközpont Kft. az odaítélt eszközöket a megkötött szerződés szerint 
köteles rendeltetésszerűen felhasználni az Egyszeri támogatások iránti kérelemben feltűntetett 
költségszerkezetnek megfelelően.  

A Társadalmi Tevékenységek Titkársága figyelemmel kíséri a jelen határozat I. pontjában foglalt 
projekt megvalósítását. 
 

V. 
 A Bunyevác Médiaközpont Kft. Szabadka köteles a projektet 2015 végéig megvalósítani, és a jelen 
határozat I. pontjában foglalt projekt megvalósításáról és a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról 
szóló beszámolót 2016.01.15-ig benyújtania polgármesternek. 
 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 elektronikus 
formában el kell küldeni a szabadkai Bunyevác Médiaközpont Kft.-nek. 
 
 

I n d o k l á s 
 

 A köztájékoztatás területén közérdekű projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzatnak (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 126/14 száma) megfelelően a szabadkai Bunyevác Médiaközpont Kft. egyéni 
juttatások iránti kérelmet adott be a Bunjevačka rič internetes média elnevezésű projekt társfinanszírozására. 
 Az eljáró szerv, miután megvitatta a Bunjevačka rič internetes média elnevezésű projekt 
társfinanszírozása céljából egyéni juttatások iránti kérelmet, megállapította, hogy A köztájékoztatás területén 
közérdekű projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzatban  (az SZK Hivatalos Közlönyének 126/14) 
előirányzott feltételek és kritériumok teljesültek az egyszeri támogatások odaítéléséhez, ezért a Határozatot 
meghozzuk 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 Titkárságához  
2. A közigazgatási hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkárságához  
3. A közigazgatási hivatal irattárához 
 
 

                                                                                                                      
Maglai Jenő, okl. jogász 

polgármester 
                      
 
 
 

 


