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2. 
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VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  
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KÖZSÉGI ELNÖKE  
Szám:453-2/2017-V  
Kelt:2017.01.10.  
Topolya 
 

A köztájékoztatásról és médiumokról szóló törvény 18. és 19. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 
2014/83. és 2015/58.  szám), A Topolya  község 2017. évi költségvetéséről  szóló határozat  (Topolya  Község 
Hivatalos  Lapja,  2016/19.  szám) és A köztájékoztatás  területén fennálló  közérdek  megvalósítása  
érdekében  megvalósítandó  projektumok  társtámogatásáról szóló szabályzat 4. szakasza (SzK Hivatalos 
Lapja, 2014/126. szám) alapján, Topolya községi elnöke meghirdeti az alábbi 
 

P Á L Y Á Z A T O T 
 

a köztájékoztatás területéről szóló médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2017. évi 
társtámogatására 

 
I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS ÖSSZEGE 

 
Topolya    községi    elnökének    453-2/2017-V.    számú,    2017.01.10-i    határozata 

15.000.000,00dinár összeget ítél oda a köztájékoztatás területéről szóló médiatartalmak gyártását célzó 
projektumok társtámogatására (a továbbiakban: pályázat). 
 

E pályázat rendeltetése: Topolya község polgárai közérdekének megvalósítása a köztájékoztatás 
területén, a médiumok pluralizmusának fejlesztése, a műsortervek bevezetése, feljavítása vagy kiszélesítése,  
lapkiadást vagy elektronikus médiumokat illetően, ideértvén a világhálós oldalakat is, mégpedig a Topolya 
község területén hivatalos használatban levő kisebbségi nyelveken is, s mely tartalmak hozzájárulnak 
valamennyi polgár valóságos, részrehajlás  nélküli,  idejekorán  történő,  s  teljes  tájékoztatásához;  az  emberi  
jogok  és  a demokrácia védelméhez és fejlesztéséhez, a jogállam és szociálisan érzékeny társadalom 
előmozdításához; a szabad személyiségfejlődéshez, s a gyermek- és ifjúságvédelemhez, a művelődési és 
művészeti alkotókészség  fejlesztéséhez;  az oktatás fejlesztéséhez,  ideértvén a médiumokban  való 
jártasságot, a tanrendszer elemeként; a tudományok, sport és testnevelés fejlesztését; a környezetvédelmet, s 
egészségvédelmet; a médiumokat és lapkiadást illető szakmaiság előmozdítását s az egyéb médiatartalmakat 
melyek hozzájárulnak Topolya község polgárai  tájékoztatás  s az élet minden területét érintő médiatartalmak  
iránti szükségleteinek kielégítéséhez  
 

II. RÉSZVÉTELI JOG 
 

A pályázaton való részvétel joga megilleti: 
1.  minden olyan kiadóházat, mely médiuma  bejegyeztetett  a médiumok  jegyzékébe,  illetve  a 

köztájékoztatási eszközök lajstromába, a Gazdasági Jegyzékek Ügynökségénél; 
2.  minden olyan   jogi   személyt, magánvállalatot, illetve   vállalkozót,   kiadóházat   melyek 

szerepelnek a Gazdasági Jegyzékek Ügynökségének médiumokat tartalmazó jegyzékében,  valamint 
hangfelvételek  és audiovizuális  termékek gyártását végző személyek, akik aláírt szerződéssel vagy hitelesített 
nyilatkozattal rendelkeznek egy kiadóháztól vagy médiumtól, melyek keretében e műsorokat adásba helyezik, 
(csak jogi személyek esetében kötelező, s a televíziós, illetve rádióműsorok  gyártására bejegyzett 
magánvállalatok és vállalkozók esetében). 
 

A pályázaton való részvétel joga nem illeti meg a közbevételekből támogatott kiadókat és 
médiaházakat. 
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A pályázaton való részvétel joga nem illeti meg azon személyeket akik részére, az előző időszakban, 
eszközöket ítéltek oda Topolya község által, s melyeket projektumok társtámogatására  irányoztak elő, 
azonban nem nyújtották be idejekorán és előírt formában a leíró jellegű és pénzügyi jelentést a programok 
illetve projektumok megvalósításáról. 

 
A pályázat résztvevője csak egy projektummal pályázhat. 
Amennyiben a kiadóház több médiumot üzemeltet, a pályázaton minden médiumra egy projektummal 

vehet részt. 
A pályázat  résztvevője  igénylést  nyújthat  be a projektum értékének  legfeljebb  60% 

mértékéig terjedő társtámogatásra. 
A pályázat nyertes résztvevője, aki részére Topolya község által eszközöket ítéltek oda, ugyanazon 

naptári év folyamán részt vehet ugyanazon projektummal az összes hatósági szint által meghirdetett 
pályázaton, azzal hogy az odaítélt eszközök teljes értéke nem haladja meg az illető projektum értékének 60% 
mértékét. 
 

III.      A PROJEKTUMOK FELBECSLÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI 
 

A pályázatra bejelentett projektumok felbecsléséhez használatos követelmények az alábbiak: a 
közérdek megvalósulása, illetve a projektum jelentősége a Topolya község polgárainak köztájékoztatását illető 
jogok megvalósításában, a projektum jelentősége a Topolya község   polgárainak   szerb   és   kisebbségi   
nyelveken   történő   tájékoztatáshoz   való   jog előmozdítását   illetően,  a  tartalom  minősége,   
időszerűsége,   kreativitása,   a  demokratikus értékekről való tájékoztatás, s a polgári tudat fejlesztése, a 
multikulturalizmus megalapozása, a kultúrák közötti párbeszéd ösztönzése, többnyelvű műsorok bevezetése 
vagy fejlesztése. 
 

A projektumok felbecslését illető, specifikus követelmények: a felhasználók nagyobb száma, a 
projektum hitelt érdemlő indoklása, a költségvetés megfelelő s alkalmas tételezése, a projektum keretében  
tervezett tevékenységek  összhangba  hozása és indoklása  által, végül a projektum fenntarthatósága.  

 
IV.      ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS ÉS HATÁRIDŐK 

 
A pályázat megjelenik a Hivatalos Lapban, a Magyar szó napilapban, valamint Topolya Tájékoztatási 

Közvállalatának médiumaiban, s a község www.btopola.org.rs világhálós oldalán. 
A jelentkezések előírt űrlapon nyújtandók be. 
A pályázat s az űrlapok elérhetőek a község  www.btopola.org.rs világhálós oldalán, a pályázatok 

rovatban, a pályázat teljes időtartama alatt. 
 

Az előírt határidőn kívül, vagy téves űrlapon beérkező jelentkezéseket nem veszik figyelembe. 
 

A jelentkezések nyomtatott formában, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 
Ügyfélszolgálatánál nyújthatók be, a Tito marsall u. 38. sz. alatt, vagy postai úton, s kötelezően elektronikus 
formában is, az alábbi címre: predsednistvo@btopola.org.rs 
 

A pályázatra benyújtott anyagot vissza nem térítik. 
 

A pályázat határideje 30 nap, ennek közzétételétől, illetve 2017.01.10-től 2017.02.10-ig. 
Az eszközök odaítéléséről szóló határozat megjelenik a község világhálós oldalán. 
Az  eszközök  felhasználója  köteles  a  felhasznált  eszközök  megvalósításáról  szóló jelentést a 

projektum megvalósításától számított, legkésőbb 15 napon belül benyújtani, azonban a végső határidő 
2017.12.31, mégpedig a község hivatalos honlapjáról letölthető űrlapon. 
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További tájékoztatás igényelhető munkanapokon, 8,00 és 14,00 óra között, a 024/715-899 
telefonszámon. 
 

V.        IRATANYAG 
 

A jelentkezési  űrlap  letölthető  a község  www.btopola.org.rs.  honlapjának  pályázati rovatából, mint 
1. sz. űrlap (jelentkezés és táblázat). 

A pályázat résztvevője köteles a kitöltött jelentkezési űrlap 2 példányban való benyújtására. 
 

A pályázat résztvevője köteles mellékelni az alábbi okiratok egy példányban készült fénymásolatait is: 
 

1.  jogi személy vagy vállalkozó bejegyzéséről szóló végzés a Gazdasági Jegyzékek Ügynökségénél; 
2.  a médiumok illetve a köztájékoztatási eszközök jegyzékénél való bejegyeztetésről szóló végzés a 
Gazdasági Jegyzékek Ügynökségétől; 
3. rádióműsor és/vagy televíziós műsor szórásáról szóló engedély, az Elektronikus Médiumok Igazgatói 
Testületétől; 
4. Szerződés vagy a médium (médiumok) hitelesített nyilatkozata/hozzájárulása az illető műsoros tartalom 
tárgyalt médium általi közvetítéséről/megjelentetéséről (kizárólag a televíziós  és  rádióműsorok  gyártására  
bejegyzett  jogi  személyek  s vállalkozók esetében kötelező); 
5.   tanúsítvány az adóazonosító számról (PIB). 
 

VI. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉBEN VALÓ RÉSZVÉTEL MEGHÍVÓJA 
 

Felhívjuk   a   lapkiadókat   és   médiaházakat, egyesületeket, melyeket e pályázat meghirdetése előtt 
legalább három évvel jegyeztek be, hogy jelöljenek pályáztató bizottsági tagokat. 

Felhívjuk    az    illető    bizottság    működésében    való    részvétel    iránt    érdeklődő 
médiaszakembereket hogy írásban forduljanak Topolya községi elnökéhez. 

A bizottsági tagság javaslatához rövid életrajz csatolandó. A jelölések a pályázat határidejének 
leteltéig küldhetők. 
 

VII. 
 

A pályázatra való jelentkezéseket a pályáztató bizottság  vitatja meg, s az eszközök odaítélésének 
javaslatát is ezen testület hozza meg, melyet a községi elnök végzése nevez ki. 

Bizottsági tagságba olyan személy jelölhető, aki  független  szakember  a  médiumok területén, vagy 
médiumoknál dolgozó alkalmazott. 

A javasolt személyeknél nem  állhat  fenn  érdekek  összeférhetetlensége   sem  nem tölthetnek be 
köztisztséget, a korrupció ellenes harc szabályaival összhangban. 
 

A bizottságnak 3 tagja van. 
 

A bizottság nem veszi figyelembe: 
-     a pályázaton való részvétel jogával nem rendelkezők jelentkezéseit, 
-     a késve érkező jelentkezéseket, 
-     a megállapított rendeltetéssel összhangban nem álló projektumokat, 
-   oly pályázók jelentkezéseit akik az előbbiekben eszközökben részesültek, azonban nem nyújtották 

be az eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról szóló jelentést, 
-  a hiányos jelentkezéseket, melyeket  hivatalos  figyelmeztetést  követően sem egészítettek ki, a 

jelentkezési határidő végéig, 
-     a hiányos csatolt iratanyaggal rendelkező jelentkezéseket és 
-     a nem megfelelő űrlapon benyújtott jelentkezéseket. 
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VIII. 
 

Az eszközök odaítéléséről, a Pályázati Bizottság javaslatára a községi elnök határoz, az eszközök 
odaítéléséről való határozat meghozatala által. 

Amennyiben   a   projektumok   vagy   a   projektumok   bizonyos   száma   nem   állnak összhangban 
a pályázat céljaival és követelményeivel,  a községi elnök a Pályázati Bizottság javaslatára végzést hozhat az 
eszközök, vagy ezek egy részének visszatartásáról.  
 

IX. 
 

Az eszközök odaítéléséről szóló határozattal az egyes pályázati jelentkezésekben igényelt összeg vagy 
ennél kevesebb összeg ítélhető oda. 

Amennyiben az eszközök odaítéléséről szóló határozattal, az egyes felhasználó részére a pályázatra 
való jelentkezés űrlapjában igényeltnél kevesebb eszközt ítéltek oda, az eszközök felhasználója köteles 
megküldeni a projektum átdolgozott költségvetését, mely tételesíti az eszközök rendeltetését, mégpedig az 
illető végzésben odaítélt eszközökkel összhangban. 

Az eszközök felhasználója a projektum átdolgozott költségvetésével igényelheti a projektum 
időtartamának arányos csökkentését, vagy a műsorszerű tételek egy részének megszűnését, szem előtt tartván 
a projektum jellegét, melyre a jóváhagyott eszközök szükségeltetnek. 
 

X. 
 

A községi elnök és az eszközök felhasználója szerződést kötnek kölcsönös jogok és kötelezettségek 
fennállásáról. Az eszközöket a felhasználók részére a költségvetés lehetőségeivel összhangban ítélik oda. 
  Az eszközök felhasználója értesítést nyújthat be az odaítélt eszközöktől való elállásról. 
 

XI. 
 

Az eszközök felhasználója részére nem hagyják jóvá a községi elnökkel való szerződéskötést 
amennyiben számláját zárolták, illetve számlájára nem utalják át az eszközöket amennyiben e számlát zárolták 
a szerződés megkötését követően. 

Amennyiben az  eszközök  felhasználója  részére  nem  fizetnék  ki  az  eszközöket,  az említett   vagy   
egyéb   okok   miatt,   melyhez   értendő   a   felhasználó   eszközöktől   való, szerződéskötést követő elállása 
is, melykor a községi elnök írásos értesítésben részesítendő az elállás okairól, ekkor a községi elnök 
javaslatára a Pályázati Bizottság újból összeül, a fennmaradó eszközök többi felhasználó közötti elosztása 
végett. 

A községi elnök dönthet úgy is hogy e fennmaradó eszközöket senki részére nem ítéli oda, 
amennyiben a többi projektumot már támogatják, mégpedig a pályázatra bejelentett projektumok minőségére 
és igényeire való tekintettel. 
 

XII. 
 

Ezen eszközök  kizárólag  az odaítélés  tárgya végett használhatók  fel, s az eszközök felhasználója  
köteles  a községi  elnök részére  a projektum  megvalósításáról  szóló jelentést, valamint bizonyítékot a 
műsorok megvalósításáról, szórásáról, illetve közvetítéséről, valamint az odaítélt eszközök rendeltetésszerű  
használatáról  benyújtani, a projektum megvalósításától számított, legkésőbb 15 napon belül, míg a végső 
határidő 2017.12.31., a község www.btopola.org.rs hivatalos honlapjáról letölthető űrlapon.  

A felhasználó köteles a projektum teljes költségvetéséről számot adni, vagyis a Topolya községtől s a 
más hatósági szintekről nyert eszközökről, valamint a saját eszközökről, melyek a projektum költségvetésének 
legalább 40% mértékét teszik ki. 
 
 
                                                                                            Kislinder Gábor, s.k.              
              községi elnök 
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Kiadó: Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Képviselő-testületi Szolgálata. Telefonszám: 715-310.  
              Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 2017. évi előfizetés 15.000,00 dinárt    
              tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi költségvetésének végrehajtása,  
             Topolya Község Hivatalos Lapjára. 
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