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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 a szociális védelem 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 

A SZOCIÁLIS VÉDELMI PROGRAMOK KIVÁLASZTÁSÁRÓL ÉS AZ ESZKÖZÖK 

ODAÍTÉLÉSÉRŐL A 2022. ÉVRE 

 

 
I. 
 

Jelen Határozattal kiválasztom az ifjúságpolitikai programokat a 2022. évben, 
összhanhban ), Az egyesületek programjainak a 2022. évi községi költségvetésből való 
pénzelésére 2022. 02. 25-én kiírt nyilvános pályázattal a szociális védelem 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 PromenaDa Polgári 
Egyesület 

A szociális védelmi 
szolgáltatások 
feltérképezése 

160.000,00 

2 Siketek és Gyengnhallók 
Óbecsei Szervezete 

Óbecse a mi városunk is 80.000,00 

3 VI-LO-GO Polgári 
Egyesület 

Óvjuk az egészségünket – 
előadás az egészséges 

életmódról 

80.000,00 

4 A Dél-Bácskai Körzet 
Disztrófiás Egyesülete 

A disztrófiások 
tevékenységei a 2022. 

évben 

50.000,00 

5 Óbecsei Gyermekbarát Multiplikáció – tolenránsan 250.000,00 



Egyesület élni 

6 Óbecsei Szklerózis 
Multiplex Egyesesület 

Az élet művészet – Kreatív 
műhely 

60.000,00 

7 Óbecse Község 
Cukorbetegség Ellen 

Küzdő Társasága 

Séta az egészségért 2022. 80.000,00 

8 Anyai Szív Egyesület Okos dolog, hogy a gyerek 
biztonságban legyen 

80.000,00 

9 Óbecsei Edukációs 
Központ 

A szociális szükségletű 
családok felkutatása 

350.000,00 

10 Đina Humanitárius 
Szervezet 

A megelőzés óvja az 
egészséget, hozzájárul a 

fejlesztéséhez 

250.000,00 

11 Falunként Ifjúsági 
Csoport 

Szociális képzések a falusi 
fiatalok számára 

50.000,00 

12 BUM Barátkozás határok nélkül... 130.000,00 

13 Than Fivérek 
Értelmiségi Kör 

Iskola a veszélyeztetett 
gyermekek számára a Than-

házban 

130.000,00 

 
  

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

programjaira fordítanak a a jelen Határozat I. szakaszában, 1.750.000,00 dinárt tesz ki, és az 
Óbecse község 2022. évi költségvetéséről szóló határozatban van előirányozva: 4. rész 1. 
fejezet 11. Program – Szociális és gyermekvédelem, 0901-0003-as programaktivitásban lévő 
090-es funkció, 117-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 számlájára 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 a szociális védelmi 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 
1.750.000,00 dinárt tesz ki, és az Óbecse község 2022. évi költségvetéséről szóló határozatban van 
előirányozva: 4. rész 1. fejezet 11. Program – Szociális és gyermekvédelem, 0901-0003-as 
programaktivitásban lévő 090-es funkció, 117-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. 

 
 

 
 


