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Szabadka
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), Szabadka város 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város
Hivatalos Lapjának 45/14 és 1/15- javított és 29/15 száma) és a Szabadka város területén
ifjúsági programokra és projektekre szánt költségvetési eszközök elosztásának módjáról és
eljárásáról szóló szabályzat 11. szakaszának 2. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos
Lapjának 31/15 száma) alapján, továbbá a Pénzügyi terv 850-es jogcíme – Szabadka Város
Ifjúsági Irodája 2015-ben, száma 1/2015, kelt 2015.01.05-én, a Pénzügyi terv első
módosítása, 850-es jogcím – Szabadka Város Ifjúsági irodája 2015-ben, iratszáma 1/2015-1,
kelt 2015.04.04-én, a Pénzügyi terv második módosítása, 850-es jogcím – Szabadka Város
Ifjúsági irodája 2015-ben, iratszáma 3/2015, kelt 2015.07.27-én, valamint a Pénzügyi terv
harmadik módosítása, 850-es jogcím – Szabadka Város Ifjúsági irodája 2015-ben, iratszáma
4/2015-1, kelt 2015.10.02-án, alapján
Szabadka város polgármestere 2015.10.20-án meghozza az alábbi
DÖNTÉST
a költségvetési eszközök elosztásáról a Szabadka város területén megvalósuló 2015. évi
ifjúsági programok és projektek finanszírozására vagy résztámogatására
I
A Szabadka város területén megvalósuló 2015. évi ifjúsági programok és projektek
finanszírozására vagy résztámogatására meghirdetett II-401-598/2015 számú, 2015.09.15-én
kelt pályázat alapján, az Ifjúsági Pályázati Bizottság javaslatára a Szabadka Város területén
megvalósuló 2015. évi ifjúsági programok és projektek finanszírozására vagy
résztámogatására előirányzott eszközöket, összesen 1.000.000,00 dinár összegben, a
következő pályázóknak ítéljük oda:
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II
Az odaítélt eszközök a 850-es jogcímről – Szabadka Város Ifjúsági Irodája - lesznek
folyósítva a kiválasztott pályázóknak.
III.
A támogatások a sikeres pályázóknak a Szabadka Város költségvetésébe befolyó
pénzeszközök ütemének megfelelően lesznek kifizetve, a mellékelt pénzügyi dokumentáció
alapján.
IV
A kiválasztott kérelmezőket Szabadka Város Ifjúsági Irodája e-mailben fogja értesíteni
az odaítélt összegről és arról, mely programot illetve projektet támogatja.
V.
A kiválasztott pályázókkal az önkormányzat szerződést köt az ifjúsági program illetve
projekt finanszírozásáról vagy társfinanszírozásáról, mely szerződés szabályozza a szerződő
felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit.
VI.
A kiválasztott pályázók ifjúsági programjainak illetve projektjeinek legalább két
hónapig kell tartaniuk, és legkésőbb 2015.12.31-ig be kell őket fejezni.
A kiválasztott pályázók kötelesek legkésőbb 2016.01.15-ig elküldeni az ifjúsági
program illetve projekt megvalósításáról szóló beszámolót, és a polgármesternek
bizonyítékokat szolgáltatni a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról.
A beszámolókat a „Beszámoló az ifjúsági programok illetve projektek
megvalósításáról” elnevezésű adatlapon kell benyújtani, mely a pályázattal együtt jelent meg
a szabadkai önkormányzat honlapján.
E határozat végleges.

VII.
VIII.

A döntés megjelenik a szabadkai önkormányzat hivatalos honlapján.
Kézbesítési utasítás:
1. A városi közigazgatási hivatal Pénzügyi Titkárságának
2. Szabadka Város Ifjúsági Irodájának
3. A városi közigazgatási hivatal irattárának
Polgármester
Maglai Jenő, okl. jogász s.k.
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