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A köztájékoztatásról és médiumokról szóló törvény 18. és 19. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 
83/2014, 58/2015 és 12/2016 szám-hiteles értelmezés), a Köztájékoztatási közérdeket 
érvényesítő projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2016 
szám), Kishegyes község Statútumának 12. szakasza 1. bekezdése 36. pontja és 53. szakasza 1. 
bekezdése 7. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008 és 7/2010 szám) és Kishegyes 
község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 39/2016 
szám) alapján, Kishegyes községi elnöke kiírja a következő 
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 
KÖZTÁJÉKOZTATÁSI KÖZÉRDEKET ÉRVÉNYESÍTŐ PROJEKTUMOK TÁRSTÁMOGATÁSÁRA 

KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2017-ES ÉVBEN 
 

I. TÁRGY ÉS ESZKÖZÖK 

A pályázat tárgya a közérdek érvényesítéséhez fűződő tömegtájékoztatási projektumok 
társfinanszírozása Kishegyes község területén a 2017-es évben, amely Kishegyes község 2017. 
évi költségvetéséről szóló határozattal biztosított (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 39/2016 
szám): 

 olyan köztájékoztatási médiatartalmak projektjeire, amelyek hozzájárulnak Kishegyes 
község lakossága köztájékoztatási közérdekének érvényesítéséhez, médiapluralizmus 
fejlődéséhez, programtartalmak bevezetéséhez, javításához vagy kibővítéséhez az 
újságokban vagy elektronikus médiumokban, beleértve az internetes oldalakat is, 
amelyek hozzájárulnak Kishegyes község lakossága  hiteles, tárgyilagos, kellő idejű és 
átfogó tájékoztatásához, az emberi jogok és a demokrácia védelméhez és fejlődéséhez, 
a jogállam és a szociális állam előrehaladásához, nemi egyenjogúsághoz, a szabad 
személyiségfejlődéshez, fogyatékkal élő személyekről való gondoskodáshoz, a gyermek- 
és ifjúságvédelemhez, a kulturális és alkotómunka fejlődéséhez, az oktatás fejlődéséhez, 
beleértve a média-írástudást, mint az oktatási rendszer része, tudomány, sport és 
testnevelés fejlődéséhez, az újságírói és  médiaprofesszionalizmus és egyéb olyan 
médiatartalom előrehaladásához, amelyek hozzájárulnak Kishegyes község lakossága 
tájékoztatási szükségleteinek és az élethez fűződő tartalmak iránti szükségleteik 
diszkriminációmentes kielégítéséhez,  



 nemzeti kisebbséghez tartozók részére szánt médiatartalmak projektjeire Kishegyes 
község területén, anyanyelvükön való tájékoztatás, valamint kultúrájuk és identitásuk 
ápolása céljából, és amelyek ösztönzik az alkotást a kisebbséghez tartozók közéletének 
minden területén. 

 fogyatékkal élők részére szánt médiatartalmak projektjeire Kishegyes község területén, 
amelyek hozzájárulnak a fogyatékkal élők érdekvédelméhez és biztosítják egyenjogú 
jogélvezetüket a szabad véleménynyilvánítás terén. 

Az eszközök teljes összege: 2.000.000,00 (kétmillió) dinár.  

A projektumonként jóváhagyható legalacsonyabb összeg 50.000,00 (ötvenezer) dinár, míg a 
legmagasabb jóváhagyható összeg 200.000,00 (kétszázezer) dinár. 

Az eszközöket Az állami segélyek odaítéléséről szóló rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 
13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 és 119/2014 szám) összhangban ítélik oda, a 
kisértékű állami segélyek (de minimis állami segély) szabályai szerint. 

A pályázat olyan projektekre íródik, amely megvalósítása 2017. december 31-ig tart. 

II. RÉSZVÉTELI JOG 

A pályázaton az alábbiak vehetnek részt: 

1) a médianyilvántartásba, illetve olyan tömegtájékoztatási eszközök 
nyilvántartásába bejegyzett média kiadója, amelyet a Cégbejegyzési 
Ügynökségénél vezetnek, a törvénnyel összhangban bejegyzett adatokkal, 

2) médiatartalom gyártásával foglalkozó jogi személy, illetve vállalkozó, ha 
bizonyítja, hogy a társfinanszírozott médiatartalmat olyan média útján valósítja 
meg, amelyet bejegyeztek a médianyilvántartásba. 

A pályázaton nem vehetnek részt olyan kiadók, amelyeket közbevételekből finanszíroznak. 

A pályázaton nem vehetnek részt azok a személyek, akik korábban kaptak Kishegyes községtől 
az említett projektum társfinanszírozásra szánt eszközökből, és nem adtak át időben és az előírt 
formában a narratív és pénzügyi jelentést a projektum megvalósításáról, valamint azok a 
személyek, akikről megállapítják, hogy az eszközöket nem rendeltetésszerűen használták fel. 

A felsorolt területeken a pályázó csak egy projekttel pályázhat. 

Több médium kiadója minden médiumra egy projekttel pályázhat. 

A pályázó a projektum társfinanszírozására a projektum teljes értékének 80%-át nem 
meghaladó összeget kérvényezhet. 



Az a pályázó, aki a folyó évben már használt köztájékoztatási projektek társtámogatására szánt 
eszközöket köztársasági, tartományi vagy helyi szinten, csak még egyszer pályázhat ugyanazon 
projekt társtámogatására abban az évben, abban az összegben, amely nem haladja meg a 
projekt értékének 80%-át, a már kapott eszközök mellett. 

III. PROJEKTÉRTÉKELÉS MÉRCÉI 

A projekértékelés mércéi: 

1. az előírányzott projektumtevékenységgel mennyire érvényesíthető a tömegtájékoztatási 
közérdek, 

2. milyen mértékben szavatolja a szakmai és az etikai médiaszabványokhoz való 
ragaszkodást. 

A jelen szakasz 1. bekezdésének 1. pontjában említett mérce alapján külön értékelik a 
következőket: 

1. A projekt jelentősége a következő szempontokból: 

 a közérdek megvalósítása a köztájékoztatás területén; 

 a pályázat rendeltetésének megvalósítása; 

 a projekt összehangoltsága a célcsoport reális problémáival, szükségletetivel és 
prioritásaival;   

 a célcsoportok identifikált és világosan megfogalmazott szükségletei; 

 innovatív elemek és kutatójellegű újságírói hozzáállás jelenléte a projektben. 

2. A hatás és kivitelezhetőség szempontjából: 

 a tervezett aktivitások összehangoltsága a célokkal, a várt eredményekkel és a 
célcsoportok szükségleteivel; 

 a projekt hatásának foka a célcsoport tájékoztatásának minőségére; 

 a projekt megvalósításának megfigyelését lehetővé tevő indikátorok mérhetősége; 

 a projekt megvalósítási tervének kidolgozottsága és kivitelezhetősége;  

 a projekt fejlesztési és pénzügyi fenntarthatóságának foka (a projekt pozitív hatásai 
folytatódnak a támogatás bejefezése után is). 

3. Kapacitás szempontjából: 



 a projekt javaslójának szervezési és irányítói képességeinek foka; 

 a projekt megvalósításához szükséges erőforrások; 

 a projekt javaslójának szakmai és professzionális referenciái, amelyek megfelelnek a 
projekt javasolt céljainak és tevékenységeinek. 

4. Költségvetés és a költségek igazoltságának szempontjából: 

 a projekt költségvetésének precizitása és kidolgozottsága, amely a 
projekttevékenységek előirányzott költségeinek összehangoltságát mutatja; 

 a költségvetésjavaslat gazdasági igazoltsága a célhoz és a projekttevékenységekhez 
viszonyítva. 

A jelen szakasz 1. bekezdésének 2. pontjában említett mérce alapján külön értékelik a 
következőket: 

1. a pályázat résztvevője ellen állami szervek, szabályozó testületek vagy önszabályozó 
testületek az elmúlt egy évben szabtak-e ki intézkedést a szakmai és etikai szabványok 
megsértése miatt, 

2. arra vonatkozó bizonyíték, hogy a büntetés vagy intézkedés kiszabása után 
foganatosítottak-e olyan intézkedéseket, amelyek garantálják, hogy hasonló eset többé 
nem fordul elő. 
 
A projektosztályozás specifikus mércéi: 
 

1. téma aktualitása: 
 szabad személyiségfejlődés és gyermekek, ifjúság, gazdaságilag és 

szociálisan hátrányos helyzetűek és érzékeny társadalmi csoport 
védelme, 

 kulturális örökség megőrzése és hagyomány- és nyelvápolás 
 kulturális és művészi alkotás fejlesztése 
 oktatás fejlesztése 
 tudomány fejlesztése 
 sport fejlesztése 
 gazdaság, mezőgazdaság és turizmus fejlesztése 
 környezetvédelem és kommunális infrastruktúra védelme és 

előrehaladása 
 egészségvédelem és előrehaladás 
 közös és egyéni érdek megvalósítása a helyi önkormányzat 

tevékenységein és munkáján keresztül 
 



2. szerviz-kiszolgálási övezetnek biztosítania kell rádió- vagy/és tévéműsor 
sugárzását, illetve a nyomtatott anyag terjesztését Kishegyes község területén. 

IV. DOKUMENTÁCIÓ 

A pályázat résztvevője köteles mellékelni a következőket: 

1. Az 1. számú jelentkezési űrlapot hitelesítve és kitöltve négy példányban:  

 a kitöltött projektjavaslatot és 
 a kitöltött projektköltségvetést. 

 
Az űrlapot Kishegyes község honlapjáról lehet letölteni www.kishegyes.com. 
 
2. A következő dokumentumok fénymásolatát egy példányban: 

 végzés a jogi személy vagy vállalkozó bejegyzéséről a Cégbejegyzési Ügynökségénél, 

 végzés a médianyilvántartásba, illetve a Cégbejegyzési Ügynökségnél vezetett 
tömegtájékoztatási eszközök jegyzékébe való bejegyzésről,  

 bizonylat az adóazonosító jelről (PIB), 

 a Szerb Nemzeti Bank igazolása arról, hogy nincs nyilvántartva kényszermegfizettetési 
alapja vagy meghagyása (nincs zárolva a számlája), 

 engedély a rádió- és/vagy TV-műsor sugárzásáról, amit a Köztársasági Műsorszórási 
Ügynökség adott ki, 

 a média vagy médiumok hitelesített nyilatkozata/jóváhagyása arról, hogy a 
programtartalmakat abban a médiában vetítik/közzéteszik (csak a TV- és rádióműsort 
gyártó jogi személyek és vállalkozók számára kötelező), 

 a javasolt médiatartalom vizuális bemutatása (újságpéldány, filmelőzetes, főcímdal stb.) 

 hitelesített bizonyíték rádió- vagy/és tévéműsor sugárzásáról, illetve nyomtatott média 
terjesztéséről Kishegyes község területén, 

 a pályázó hitelesített nyilatkozata arról, hogy állami szervek, szabályozó testületek vagy 
önszabályozó testületek az elmúlt egy évben nem szabtak ki intézkedést a szakmai és 
etikai szabványok megsértése miatt, 

 a pályázó hitelesített nyilatkozata arról, hogy a büntetés vagy intézkedés kiszabása után 
olyan intézkedéseket foganatosítottak, amelyek garantálják, hogy hasonló eset többé 
nem fordul elő. 



 

V. HATÁRIDŐK ÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A pályázat 2017. január 17-től nyitott. 

A pályázat megjelenik Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, Kishegyes község honlapján 
www.kishegyes.com  és a Dnevnik napilapban. 

A pályázatra való jelentkezést a pályázat megjelenésétől számított 20 napon belül kell 
benyújtani. 

Az előírt határidőn túl, a nem teljes, illetve téves űrlapon beterjesztett jelentkezéseket nem 
vesszük figyelembe. 

A jelentkezéseket a következőképp lehet benyújtani: 

 nyomtatott formában, zárt borítékban átadni a Községi közigazgatás Ügyfélfogadó 
központja iktatójánál vagy postai úton elküldeni a következő címre: Kishegyes község, Fő 
utca 32., 24321 Kishegyes, a következő megjelöléssel: Köztájékoztatási pályázat 2017. 

 és az 1. sz. Űrlapot elektronikus úton elküldeni az opstina.maliidos@gmail.com e-mail 
címre, a következő  megjelöléssel: Köztájékoztatási pályázat 2017. 

A pályázati anyagot nem küldjük vissza. 

Az eszközelosztásról szóló határozatot legkésőbb a pályázat lezártától számított 30 napon 
belül meghozzuk. 

Az eszközfelhasználó köteles a felhasznált eszközök megvalósításáról szóló jelentést 
benyújtani a projekt befejeztétől számított 15 napon belül, illetve legkésőbb 2018. január 
15-ig, a kitöltött és hitelesített 2. sz. Űrlapon (pénzügyi és narratív jelentés), amelyet 
nyomtatott formában és elektronikus úton is el kell küldeni, valamint a megvalósításról és 
terjesztésről illetve sugárzásról szóló anyagi bizonyítékot. Az űrlap letölthető Kishegyes 
község honlapjáról www.kishegyes.com. 

A felhasználó köteles a teljes projektköltségvetéssel, illetve a tartományi titkárságtól, vagy 
egyéb más hatalmi szervtől kapott eszközzel és a teljes projektköltségevés legkevesebb 
20%-os saját eszközzel elszámolni. 

További információt a 024/730-010 –es telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8-14 
óráig vagy elektronikus úton a  opstina.maliidos@gmail.com. e-mail címen. 

 



VI. FELHÍVÁS A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN VALÓ ÉSZVÉTELRE 

Felkérjük a pályázat kiírása előtt legalább három évvel bejegyzett újságíró és 
médiaegyesületeket arra, hogy tegyenek javaslatot a pályázati bizottság tagjainak személyére 
vonatkozóan. A javaslat mellé az egyesületek mellékelik a Egyesületek jegyzékébe való 
bejegyzéséről szóló bizonylatot. Felkérjük az érdekelt médiaszakembereket, akik szeretnének 
részt venni a bizottság munkájában, hogy írásos formában jelentkezzenek a községi elnöknél. A 
bizottság tagjaira vonatkozó javaslatok mellé mellékelni kell az adott személyek rövid életrajzát 
is. A javaslatokat a pályázat lezártáig küldjék el. 

A javasolt személyek a korrupcióellenes küzdelem szabályaival összhangban nem lehetnek 
érdekellentétben, nem tölthetnek be közéleti tisztséget. 

A bizottság háromtagú lesz. 

A javaslatokat nyomtatott formában, zárt borítékban átadni a Községi közigazgatás 
Ügyfélfogadó központja iktatójánál vagy postai úton elküldeni a következő címre: Kishegyes 
község, Fő utca 32., 24321 Kishegyes, a következő megjelöléssel: Köztájékoztatási pályázat 
2017.-Bizottsági tag javaslata. 

VII. 

A beterjesztett projekt társfinanszírozásáról szóló végzés megjelenik Kishegyes község 
honlapján www.kishegyes.com, és elektronikus formában eljuttatjuk a pályázat összes 
résztvevőjéhez. 

 
 Marko Lazić 

Kishegyes községi elnök 


