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ÓBECSE 

  

A Szabályzat Óbecse község költségvetési eszközei odaítélési és ellenőrzési eljárásáról 

egyesületek részére, Óbecse község számára közérdekű programok ösztönzésére (Óbecse 

Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám) 18. szakasza alapján összhangban az Óbecse község 

2022. évi költségvetéséről szóló határozattal (Óbecse Község Hivatalos Lapja 22/2021., 4/2022. 

és 7/2022. számok), Az egyesületek programjainak a 2022. évi községi költségvetésből vaó 

pénzelésére 2022. 02. 25-én kiírt nyilvános pályázat az egyesületek ifjúságpolitikai programjai 

területén, valamint az Óbecse község költségvetési eszközeinek az egyesületek számára történő 

odaítélési eljárását lefolytató Bizottság 2022. 05. 11-I II 06-17/2022. számú jegyzőkönyve és 

javaslata alapján, amelyet 2022. 06. 08-án vet át, Óbecse község községi elnöke 2022. 06. 21-

én meghozta a következő  

  

HATÁROZATOT 

AZ IFJÚSÁGPOLITIKAI PROGRAMOK KIVÁLASZTÁSÁRÓL ÉS AZ ESZKÖZÖK 

ODAÍTÉLÉSÉRŐL A 2022. ÉVRE 

 

 

I. 

Jelen Határozattal kiválasztom az ifjúságpolitikai programokat a 2022. évben, 

összhangban, Az egyesületek programjainak a 2022. évi községi költségvetésből való 

pénzelésére 2022. 02. 25-én kiírt nyilvános pályázattal az egyesületek ifjúságpolitikai programjai 

területén, amelyet Óbecse község hivatalos honlapján jelentettek meg, valamint az Óbecse 

község költségvetési eszközeinek az egyeületek számára történő odaítélési eljárását lefolytató 

Bizottság 2022. 05. 11-I II 06-17/2022. számú jegyzőkönyve és javaslata alapján, a következő 

módon: 

Sor-

szám 

Az egyesület neve A projektum neve Odítélt összeg 

1 Perem Magyar 

Színjátszóegyesület 

Előadások a 

középiskolások 

számára – irány a 

60.000,00 



színház 

2 FORRÁS Magyar 

Népművészeti és Kulturális 

Oktató Központ  

Középiskolások 

képzsése - népzene 

50.000,00 

3 BUM Pokreni mehanizam 280.000,00 

4 Falunkért Polgári Csoport  A péterrévei ifjúsági 

klub felújítása és 

kibővítése 

220.000,00 

5 Pipetta Tudományfejlesztő 

Társaság 

 Óbecsei 

tudományfesztivál 

70.000,00 

6 Than Fivérek Értelmiségi 

Kör 

Ép testben ép lélek 260.000,00 

7 Óbecséért Polgári Csoport A pénzügyi 

tudatosság fejlesztése 

20.000,00 

8 Đina Humanitárius 

Szervezet 

Az érzékeny ifjúsági 

csoportok 

helyzetének javításe 

70.000,00 

9 Obrazovni Impuls Polgári 

Egyesület 

Internet – a 21. 

század kihívása 

70.000,00 

10 Ökobecse Polgári 

Egyesület 

Játékos 

újrahasznosítás 

100.000,00 

 

II. 

A teljes összeg, amelyet Óbecse község 2022. évi költségvetéséből az egyesületek 

programjaira fordítanak a a jelen Határozat I. szakaszában, 1.200.000,00 dinárt tesz ki, és az 

Óbecse község 2022. évi költségvetéséről szóló határozatban van előirányozva: 4. rész 1. 

fejezet 14. Program – Ifjúság és sport fejlesztése, 1301-005-ös programaktivitásban lévő 810-es 

funkció, 127-es pozíció, 481-es gazdasági besorolás – dotációk nem kormányzati szerveknek. 

III. 

Összhangban a Szabályzattal Óbecse község költségvetési eszközei odaítélési és 

ellenőrzési eljárásáról egyesületek részére, Óbecse község számára közérdekű programok 



ösztönzésére, az eszközöket azon egyesületek s0zámlájára utaljuk át, amelyek programait 

jóváhagyták a programok pénzelésére odaítélt eszközökről szóló szerződésekben, amelyeket a 

beterjesztők és Óbecse község kötöttek meg, a s ameylekkel szabályozzák a szerződő felek 

jogait, kötelezettségeit és felelősségét, valamint a programok megvalósításának módját és az 

eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról való beszámolás módját. 

IV. 

A Határozat az ifjúságpolitikai programok kiválasztásáról és az eszközök odaítéléséről a 

2022. évre végleges és közzéteszik Óbecse község hivatalos honlapján.  

Indoklás 

Óbecse község 2022. évi költségvetésével az egyesületek programjaira fordított összeg 

1.200.000,00 dinárt tesz ki, és az Óbecse község 2022. évi költségvetéséről szóló határozatban 

van előirányozva: 4. rész 1. fejezet 14. Program – Ifjúság és sport fejlesztése, 1301-0005-ös 

programaktivitásban lévő 810-es funkció, 127-es pozíció, 481-es gazdasági besorolás – dotációk 

nem kormányzati szerveknek. 

Az Óbecse község költségvetési eszközeinek az egyesületek számára történő odaítélési 

eljárását lefolytató Bizottság 2022. 05. 11-én megtartott 4. ülésén megerősítette a kiválasztott 

programok javaslatát, az egyesületek ifjúságpolitikai programjai területére kiírt nyilvános 

pályázatra beérkező programok alapján, amelyeket Óbecse község 2022. évi költségvetéséből 

finanszíroznak, s javasolta Óbecse község községi elnökének, hogy nézze át és hozzon döntést 

ezzel kapcsolatban. 

Óbecse Község Községi elnöke 2022. 06. 21-én megvitatta a Bizottság javaslatát és a 

Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 

 Az eszközök kiosztására a programok pénzeléséről szóló szerdősések alapján kerül sor, 

amelyeket a programok beterjsztői és Óbecse község kötnek meg. 

 

JOGORVOSLAT: Jelen Határozat végleges és ellene nem megengedett a panasztétel, de kereseti 

kérelemmel közigazgatási per indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki Ügyosztályánál az 

átvételéről számított 30 napos határidőn belül. 

 

 

KÖZSÉGI ELNÖK 

 Dragan Tošić sk. 


