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Szabadka  
 
 Az egyesületekről szóló törvény 38. szakaszának 5. bekezdése (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 51/09 és 99/12 - más törv. száma), Az egyesületek által realizált közérdekű 
programokat ösztönző vagy programok finanszírozási eszközeinek hiányzó részére vonatkozó 
eszközökről szóló kormányrendelet 5. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 8/12 és 
94/13 száma), a Szabadka Város költségvetéséből egyesületek társadalmi és humanitárius célú 
programjaira és projektjeire elkülönített eszközök igénylésének módjáról és eljárásáról szóló 
szabályzat 7. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 35/10 és 7/14 száma) alapján 
 A polgármester 2016.02.17-én közzéteszi az alábbi 
 

Pályázatot 
 társadalmi és humanitárius célú programok és projektek 2016. évi finanszírozására 

vagy támogatására  
 
 A pályázatot a Város költségvetéséből egészében vagy részben támogatott közhasznú 
társadalmi és humanitárius célú programokra és projektekre hirdetjük meg. Közhasznú 
társadalmi és humanitárius célú programoknak és projekteknek különösen az alábbi 
területeken megvalósítandó programok és projektek tekintendők: 

-   szociális ellátás, harcos és rokkantvédelem, fogyatékkal élők védelme és helyzetének 
javítása, gyermekellátás, népesedés ösztönzése, idősek segítése; 

-   egészségügyi ellátás, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és menekültek 
védelme;  

-   és olyan jótékony és egyéb programok, melyekben az egyesület kizárólag és 
közvetlenül a társadalmi igényeket követi. 

 
 A Szabadka város költségvetési eszközeiből támogatott programok a következő 
kritériumok szerint lesznek kiválasztva: 

-   a közszükségletekkel és a polgárok érdekeivel való összhang, 
-   a szolidaritás, gondoskodás, az önsegélyezés és a rászorulóknak nyújtott segítség 

ösztönzése, 
-   a gyermekjogok védelmének népszerűsítése;  

 
 A társadalmi és humanitárius célú programok illetve projektek finanszírozására vagy 
támogatására pályázhatnak: 

-   fogyatékkal élő személyek egyesületei; 
-   a szociális vagy egészségügyi körülmények miatt rászorulók védelmével és 

segélyezésével foglalkozó polgári egyesületek; 
-   az emberi, kisebbségi jogokat és a gyermekek jogait, valamint a marginális csoportok 

jogait védelmező polgári egyesületek; 
-   más alanyok a társadalmi és humanitárius munka területén, mint a:  a társadalmi és 

humanitárius jellegű tevékenységre bejegyzett nonprofit szervezetek és intézmények.  
 



 A társadalmi és humanitárius tevékenységgel foglalkozó jogalanyok azzal a feltétellel 
pályázhatnak társadalmi és humanitárius célú programok és projektek teljes vagy 
résztámogatására, ha bejegyzett székhelyük a szabadkai önkormányzat területén van. 
 
 A Szabadka Város 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 45/15 száma) eszközöket irányzott elő társadalmi és humanitárius célú 
programok és projektek teljes vagy résztámogatására 2016 folyamán. A tervek szerint 2016-
ban pályázat útján 5.769.000,00 dinár kerül majd kiosztásra. 
 
 A pályázatot a Társadalmi és humanitárius tevékenységek pályázati bizottságához kell 
benyújtani, a „Jelentkezési lap a társadalmi és humanitárius célú programok és projektek 
finanszírozására vagy támogatására meghirdetett pályázatra” (1. számú adatlap) elnevezésű 
nyomtatványon. . 
 
 Minden programra illetve projektre külön jelentkezési lapot kell benyújtani. 
 
 A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezően mellékelnie kell: 

-   a pályázó alapvető adatainak áttekintését (története, tevékenységének leírása, eddigi 
projektek, stb.), amit a pályázó állít össze és 

-   annak a társadalmi és humanitárius célú programnak illetve projektnek a részletes 
leírását, melyhez a támogatást kérik. 

 
 A pályázók a „Jelentkezési lap a társadalmi és humanitárius célú programok és 
projektek finanszírozására vagy támogatására meghirdetett pályázatra” elnevezésű 
nyomtatványt (1. számú űrlap) letölthetik az önkormányzat www.subotica.rs honlapjáról is. 
 
 A pályázati anyagokat nyomtatott formában, az önkormányzat ügyfélszolgálatában 
lehet benyújtani a Szabadka, Szabadság tér 1. alatt, vagy elküldhetők postán is zárt borítékban 
is, „A THSZ 2015 pályázatra” jelzéssel.  
 
 A hiányos és késve érkezett jelentkezéseket a bizottság nem fogja elbírálni. 
 
 A pályázat lezárása után a bizottság az összes beérkezett pályázati anyagot elbírálja, az 
értékelt programokat/projekteket rangsorolja, és a jegyzéket közzéteszi az önkormányzat 
hivatalos honlapján.  
 
 A közzétett listára a pályázat résztvevői fellebbezést nyújthatnak be a közzétételtől 
számított három napon belül.  A fellebbezésről a bizottság hoz döntést, miután a 
polgármesternek elküldi a programok és projektek végleges ranglistáját. 
  
 Az önkormányzat költségvetéséből támogatott programok/projektek kiválasztásáról a 
polgármester hoz határozatot. 
 
 A pályázati jelentkezések benyújtásának határideje 2016.03.03. 
 

Polgármester 
 
 Maglai Jenő 
 okl. jogász 


