
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Szabadka város 
Társadalmi és humanitárius tevékenységek  
pályázati bizottsága 
Iratszám: II-022-55/2016 
Kelt: 2016.04.05. 
Szabadka  
 
 Az egyesületekről szóló törvény 38. szakaszának 5. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 51/09 és 
99/12 száma), az egyesületek által megvalósított közhasznú programok ösztönzésére vagy azok finanszírozásához 
szükségek eszközök hiányzó részének pótlásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 8/12 és 
94/13 száma) és 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 38/15 száma) alapján 
 a Társadalmi és humanitárius tevékenységek pályázati bizottsága 2016.04.05. napján meghozza  
 

A PÁLYÁZATRA BENYÚJTOTT A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS GONDOZÁS TERÜLETÉN 
MEGVALÓSULÓ TÁRSADALMI ÉS HUMANITÁRIUS CÉLÚ PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK 

RANGLISTÁJÁT 
 

I. 
 A házi segítségnyújtás és gondozás területén megvalósuló társadalmi és humanitárius programok és projektek 
finanszírozására és támogatására meghirdetett 2016. évi pályázat alapján a Társadalmi és humanitárius tevékenységek 
pályázati bizottsága meghozza a pályázatra benyújtott, a házi segítségnyújtás és gondozás területén megvalósuló 
társadalmi és humanitárius programok értékelésének és rangsorolásának listáját,  
 

S.s
z. 

 A szervezet neve  Program/projekt neve Pontok 
száma 

1. Szabadkai Caritas A házi ápolás és segítségnyújtás hiányzó szolgáltatásai 64 

2. Szerb Ápolónők Köre - 
Szabadka 

Jótékonyság – falusi idős családoknak és egyedülálló 
személyeknek nyújtott házi gondozás Nagyfény, 
Újzsednik, Felsőtavankút és Alsótavankút települések 
területén 
 

54 

3. Cerebrális és 
Gyermekbénulásban 
Szenvedők Észak-bácskai 
Egyesülete – Szabadka  

 

Házi ápolás és gondozás – ápoló és segítő  

 

46 

4. Szabadka Város Harcos 
Szövetsége – Szabadka  

Házi gondozás és ápolás 

 

34 

5. Szabadka Város Tartalékos 
Tisztjeinek Egyesülete – 
Szabadka  

Házi gondozás és ápolás 

 

26 

 
II. 

 A programok és projektek az alábbi kritériumok alapján lettek értékelve: 
§   A program vagy projekt időtartama; 
§   A programba vagy projektbe bekapcsolódó személyek száma; 
§   A program vagy projekt fejlesztésének lehetősége; 
§   Milyen mértékben felel meg a közérdeknek; 
§   Segítségével milyen fokú állapotjavulás érhető el; 
§   A program vagy projekt társfinanszírozása más forrásokból; 



§   Igénybe vették-e már korábban Szabadka város költségvetési eszközeit 
 

III. 
 A közzétett listát a pályázat résztvevői megfellebbezhetik, az önkormányzat hivatalos honlapján történt 
közzétételt követő három napon belül. 
 A panaszok ügyében a pályázati bizottság a panasz kézhezvételét követő 15 napon belül dönt. 
 

IV. 
 A panaszokat Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Ügyfélszolgálatában, a Szabadság tér 1. alatt lehet 
személyesen benyújtani vagy postai úton eljuttatni a nevezett címre.  
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a Társadalmi és humanitárius tevékenységek  
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