
A Tömegtájékoztatásról és médiáról szóló Törvény 25. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 

83/2014, 58/2015, 12/2016 – hiteles értelmezés), Rendelet a csekély összegű támogatás nyújtásának 

szabályairól és feltételeiről (DE MINIMIS támogatás) (SzK Hivatalos Közlönye 2021/23)  a 

tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról 

szóló szabályzat 37. és 38. szakasza alapján (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/16. 8/2017 szám), Topolya 

község Statútuma 64. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja 2019/5), Topolya község 2022. évi 

költségvetéséről szóló Határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja 2021/31), a Tömegtájékoztatás terén 

megvalósuló médiatartalom-előállítási projektek társfinanszírozására irányuló csekély értékű támogatás 

nyújtásáról  szóló 453-8 / 2022-V számú 2022.01.27-i keltezésű Határozat valamint A tömegtájékoztatási 

médiatartalmak előállítását célzó projektumok 2022. évi társtámogatására irányuló pályázatra benyújtott 

projektumokat értékelő bizottság javaslatára, Topolya Községi elnöke 2022.03.22-én meghozza az alábbi 

 

VÉGZÉST 

A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉRŐL VALÓ MÉDIATARTALMAK GYÁRTÁSÁT 

CÉLZÓ PROJEKTEK 2022. ÉVI TÁRSTÁMOGATÁSÁRA SZÁNT PÉNZESZKÖZÖK 

ODAÍTÉLÉSÉRŐL  

 

 

I 

Ezennel eszközöket ítélünk oda médiatartalmak gyártását célzó projektek társtámogatására, 

illetve Topolya község polgárai közérdekének megvalósítására A pénzeszközöket a 2022. évi községi 

költségvetésben irányoztuk elő, a 13. Program – Kultúrafejlesztés, 1201-0004 programtevékenység – 

közérdek megvalósítása és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén, 830. feladatkör, 454. gazdasági 

besorolás, 01-es pénzelési forrás, - tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján 15.000.000,00 dinár 

értékben a tömegtájékoztatás területén megvalósuló projektek társtámogatására. A nyilvános pályázat 

lefolytatását, valamint a jelentkezések értékelését és rangsorolását követően az alábbi kérelmezők között 

osztjuk szét a pénzeszközöket: 

 

S.sz. Kérelmező 

A 

médianyilvántartásban 

szereplő nyilvántartási 

szám 

A projekt elnevezése 
Odaítélendő 

eszközök 

1. Pannónia Alapítvány – 

Pannon TV 
TV000027 

Topolya minden színe - a 

község színes mindennapjai  
1.000.000,00 

2. Honestas Ügynökség 

Sebestyén Imre - 

VAJDASÁGMA 

IN000003 

A Vajdaság Ma részvétele a 

helyi tájékoztatásban magyar 

nyelven Topolyán 2022-ben 

200.000,00 

3. 
Impres Kft. – NAŠ MM Rádió RA000195 

Lépésről lépésre Topolya 

községgel 
2.600.000,00 

4. „Fabrika slova” Kft. Újvidék - 

Vajdasági magazin 
NV000318 Bemutatjuk Topolyát 50.000,00 

5. „Glas Omladine” Polgárok 

Egyesülete  - GO Radio"  
IN001144 Rubik kocka 800.000,00 

6. V Production Kft. Szabadka Produkciós társaság Topolyán keresztül 100.00,00 

7. 
RBT PRESS Kft. NV000347 

Topolyai krónika - történetek 

a környékemből  
600.000,00 

8. Farkas Karolina Ev. 

Karolinaart Óbecse 

fényképészeti szolgáltatás - 

TopReport 

IN001156 
Topolya község polgárainak 

tájékoztatása 
1.500.000,00 

9. Sovel art Kft.Topolya - 

www.btpublicnews.co.rs 
IN000040 

Multikulturális párhuzamok – 

folytatás 
500.000,00 



10.  

Tájékoztatási Központ Kft. 

Topolya – RÉGIÓ RÁDIÓ 

 

RA000114 
Médiatartalom előállítása 

Topolya község területén 
3.400.000,00 

11. Tájékoztatási Központ Kft. 

Topolya - Express Channel 
TV000128 

Médiatartalom előállítása 

Topolya község területén  
2.600.000,00 

12. FOTO VIDEO SI STUDIO 

DIGITAL SRĐAN 

IVANOVIĆ VÁLLALKOZÓ 

TOPOLYA - 

MOJABAČKATOPOLA.RS 

IN000298 

Tájékoztatás Topolya 

polgárainak köz- és kiemelt 

érdekű témáiról 

1.000.000,00 

13. Digital Media Network Kft. 

Belgrád - 24 Sedam 
IN001056 24 Sedam: Topolya 500.000,00 

14. Zöld Kör Fenntartható 

Fejlesztési és 

Környezetvédelmi Intézet – 

EKOlist 

NV000468 Topolya község zöld útja  150.000,00 

 

 

         II 

A jóváhagyott eszközök e végzés I. pontjában említett minden felhasználója köteles az aláírásra 

szóló felhívás napjától számított 8 napos határidőn belül aláírni a szerződést, ellenkező esetben úgy 

tekintjük, elálltak az odaítélt eszközöktől. 

A pályázat azon résztvevői, akik a kértnél kevesebb összeget kaptak, kötelesek haladéktalanul, de 

legkésőbb 8 napon belül benyújtani a költségek új specifikációját a kiosztott pénzeszközöknek 

megfelelően (Felülvizsgált projektköltségvetési űrlap), illetve értesíteni arról, hogy elálltak az odaítélt 

eszközöktől. 

 

III 

E végzés megjelenik Topolya község honlapján (www.btopola.org.rs), s a pályázat minden 

résztvevőjéhez eljuttatjuk elektronikus formában.  

 

 

Indoklás 

 

Topolya Községi Elnöke kiírta a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását célzó 

projektumok 2022. évi társtámogatására szóló pályázatot, amely megjelent Topolya község honlapján 

(www.btopola.org.rs) és a Magyar Szó napilapban.  

A pályázat közzététele napjától számítva 17 napig volt nyitva, vagyis 2022. 02. 14-vel bezárólag.  

A megrendelő címére 20 jelentkezés érkezett be időben. 

A tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok 

társtámogatásáról szóló szabályzat 19. és 21. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/16., 17/8 szám) 

alapján Topolya Községi Elnöke 02-18/2022 számú, 2022. 02. 28-i végzésével kinevezte a bizottságot a 

tömegtájékoztatás területén a közérdek megvalósítását célzó, Topolya községi költségvetéséből 

finanszírozott 2022. évi projektek értékelésére (a továbbiakban: bizottság). 

A bizottság az említett projektek értékelésekor a tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek 

megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzatban és az említett nyilvános 

pályázatban megállapított értékelési kritériumokból indult ki.  A Bizottság a tömegtájékoztatási 

médiatartalmak előállítását célzó projektumok 2022. évi társtámogatására irányuló pályázatra benyújtott 

jelentkezések értékelését követően a Községi Elnöknek, mint a község költségvetéséből származó 

eszközök felosztásáról szóló határozat meghozataláért felelős szervnek, javasolta a következő projektek 

támogatását:  



1. Projekt benyújtója Alapítvány "Pannonia", Szabadka, Age Mamužić 9-11. (médium, 

amelyen keresztül megvalósul a projekt:  Pannon TV), időben és rendezett pályázatot nyújtott be a 

Mamuszi nyilvános pályázatra, melynek címe „Topolya minden színe - a község színes mindennapjai” A 

projekt összértéke 2.080.000,00 dinár, ebből a saját rész 1.080.000,00 dinár, illetve az eszközök, 

amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 1.000.000,00 dinárt tesz ki.  A Bizottság úgy 

gondolja, hogy a projekt összhangban áll a nyilvános pályázatból származó pénzeszközök rendeltetésével, 

valamint a tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok 

társtámogatásáról szóló szabályzat a 18. szakaszában említett mindkét kritériummal (SzK Hivatalos 

Közlönye, 16/16, 8/2017. szám). A pályázati bizottság úgy véli, hogy a projekt egésze hozzájárul a média 

pluralizmusának, az emberi jogok fejlődésének, valamint a valós, pártatlan, időszerű és teljes körű 

tájékoztatás fejlődéséhez, és összhangban áll a tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény 15. 

szakaszával.  A Bizottság megítélése szerint a projekt valós értéke a valós hozzájárulás a televízióban 

történő magyar nyelvű tájékoztatáshoz híreken, riportokon, élő adásokon, folyóirat-jellegű cikkeken és 

különféle interjúkon keresztül mindenről, ami Topolyával kapcsolatos.  A projekt hozzájárul a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó személyek tájékoztatásának, a valódi, pártatlan, időszerű és teljes anyanyelvi 

tájékoztatás eléréséhez, fejlesztéséhez és javításához, a kulturális és nyelvi identitás megőrzéséhez és a 

kreativitás ösztönzéséhez a Topolya község és Vajdaság területén élő nemzeti kisebbségekhez tartozók 

közéletének minden területén (önkormányzati munka, helyi beruházások, szociális és szociális ügyek, 

kultúra, vallás, oktatás, hagyományápolás, politika) . A bizottság javasolja Községi Elnöknek, hogy a 

projektet Topolya község költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 1.000.000,00 dinár összegben.  

2. A projekt benyújtója Honestas Ügynökség, Sebestyén Imre vállalkozó, Újvidék, 

Mornarska 33. (média, amelyen keresztül a projekt megvalósul: Vajdaság ma), időben és rendezett 

pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe A Vajdaság Ma részvétele a helyi 

tájékoztatásban magyar nyelven Topolyán 2022-ben.  A projekt összértéke 601.030,00 dinár, ebből a saját 

rész 121.030,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 

480.000,00 dinárt tesz ki.  A Bizottság úgy gondolja, hogy a projekt összhangban áll a nyilvános 

pályázatból származó pénzeszközök rendeltetésével, valamint a tömegtájékoztatás területén fennálló 

közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat a 18. szakaszában 

említett mindkét kritériummal (SzK Hivatalos Közlönye, 16/16, 8/2017. szám). A pályázati bizottság úgy 

véli, hogy a projekt egésze hozzájárul a média pluralizmusának, az emberi jogok fejlődésének, valamint a 

valós, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás fejlődéséhez, és összhangban áll a 

tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény 15. szakaszával.  A Bizottság véleménye szerint a 

projekt különleges értékét az adja, hogy valódi hozzájárulást nyújt a portálon a magyar nyelvű 

információnyújtáshoz, amely az adott nemzeti kisebbség minden tagja számára elérhető világszerte, 

valamint hozzájárul a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek tájékoztatásának, a valódi, pártatlan, 

időszerű és teljes anyanyelvi tájékoztatás eléréséhez, fejlesztéséhez és javításához, a kulturális és nyelvi 

identitás megőrzéséhez és a kreativitás ösztönzéséhez a Topolya község és Vajdaság területén élő nemzeti 

kisebbségekhez tartozók közéletének minden területén. A projekt elsősorban a közvélemény 

tájékoztatására irányul Topolya jelentős történésekről és eseményekről.  A bizottság javasolja Községi 

Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 200.000,00 dinár 

összegben.  

3. A projekt benyújtója Impres Kft., Topolya, Duna 2. (média, amelyen keresztül a projekt 

megvalósul: Naš MM Rádió 97,8), időben és rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, 

melynek címe „Lépésről lépésre Topolya községgel”.  A projekt összértéke 4.000.000,00 dinár, ebből a 

saját rész 800.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 

3.200.000,00 dinárt tesz ki.  A Bizottság úgy gondolja, hogy a projekt összhangban áll a nyilvános 

pályázatból származó pénzeszközök rendeltetésével, valamint a tömegtájékoztatás területén fennálló 

közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat a 18. szakaszában 

említett mindkét kritériummal (SzK Hivatalos Közlönye, 16/16, 8/2017. szám). A pályázati bizottság úgy 

véli, hogy a projekt egésze hozzájárul a média pluralizmusának, az emberi jogok fejlődésének, valamint a 



valós, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás fejlődéséhez, és összhangban áll a 

tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény 15. szakaszával.  A Bizottság véleménye szerint a 

projekt különleges értékét a szerb nyelvű információnyújtáshoz való tényleges hozzájárulás adja a helyi 

rádió állomáson, amely elsősorban a helyi jellegű témákra és az önkormányzat polgárai körében az 

újságírás népszerűsítésére összpontosít.  A projekt Topolya község kulturális, turisztikai, oktatási, 

egészségügyi, sport-, vallási, társadalmi szervezeteinek és intézményeinek munkáját és tevékenységére 

fektet hangsúlyt.  A projekt hozzájárul az oknyomozó újságírás ösztönzéséhez, a nyilvánosság, az igaz, 

pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás megvalósításához, fejlesztéséhez és minőségének 

javításához, ösztönzi a kreativitást a közélet minden területén Topolya községben.  A bizottság javasolja 

Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 

2.600.000,00 dinár összegben.  

4. A projekt benyújtója „Fabrika slova” Kft., Újvidék, Felszabadulás sugárút 127./I 5. iroda 

(média, amelyen keresztül a projekt megvalósul: Vajdasági magazin), időben és rendezett pályázatot 

nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe „Bemutatjuk Topolyát”.  A projekt összértéke 

627.000,00 dinár, ebből a saját rész 127.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község 

költségvetéséből folyósítanak, 500.000,00 dinárt tesz ki.  A Bizottság úgy gondolja, hogy a projekt 

összhangban áll a nyilvános pályázatból származó pénzeszközök rendeltetésével, valamint a 

tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról 

szóló szabályzat a 18. szakaszában említett mindkét kritériummal (SzK Hivatalos Közlönye, 16/16, 

8/2017. szám). A pályázati bizottság úgy véli, hogy a projekt egésze hozzájárul a média pluralizmusának, 

az emberi jogok fejlődésének, valamint a valós, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás 

fejlődéséhez, és összhangban áll a tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény 15. szakaszával.  A 

Bizottság véleménye szerint a projekt különleges értékét a legfontosabb társadalmi, családi és általában 

civilizációs értékek megismertetéséhez és népszerűsítéséhez való valós hozzájárulás adja.  A projekt 

hozzájárul nyilvánosság, az igaz, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás megvalósításához, 

fejlesztéséhez és minőségének javításához Topolya község és Vajdaság területén.  A bizottság javasolja 

Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 

50.000,00 dinár összegben.  

5. A projekt benyújtója „Glas Omladine- GO Radio” Polgári Egyesület, Topolya, Tito 

marsall u. 44. (média, amelyen keresztül a projekt megvalósul: Glas Omladine - GO Radio), időben és 

rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe „Rubik kocka”.  A projekt 

összértéke 1.000.000,00 dinár, ebből a saját rész 200.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket 

Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 800.000,00 dinárt tesz ki.  A Bizottság úgy gondolja, hogy 

a projekt összhangban áll a nyilvános pályázatból származó pénzeszközök rendeltetésével, valamint a 

tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról 

szóló szabályzat a 18. szakaszában említett mindkét kritériummal (SzK Hivatalos Közlönye, 16/16, 

8/2017. szám). A pályázati bizottság úgy véli, hogy a projekt egésze hozzájárul a média pluralizmusának, 

az emberi jogok fejlődésének, valamint a valós, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás 

fejlődéséhez, és összhangban áll a tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény 15. szakaszával.  A 

Bizottság véleménye szerint a projekt különleges értékét a fiatalok információnyújtáshoz való tényleges 

hozzájárulás adja a helyi rádió weboldalán, amely elsősorban a helyi jellegű témákra és az önkormányzat 

polgárai körében az újságírás népszerűsítésére összpontosít.  A projekt olyan kulturális, oktatási és 

interaktív műsorok sugárzására helyezi a hangsúlyt, amelyek hozzájárulnak a fiatalok tájékoztatásának, a 

valódi, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás színvonalának emeléséhez.  A bizottság javasolja 

Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 

800.000,00 dinár összegben.  

6. A projekt benyújtója V production Kft. Szabadka, Arsenije Čarnojević u. 3. (média, 

amelyen keresztül a projekt megvalósul: tvsubotica.com), időben és rendezett pályázatot nyújtott be a 

nyilvános pályázatra, melynek címe „Topolyán keresztül”.  A projekt összértéke 1.250.000,00 dinár, 

ebből a saját rész 250.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből 



folyósítanak, 1.000.000,00 dinárt tesz ki.  A Bizottság úgy gondolja, hogy a projekt összhangban áll a 

nyilvános pályázatból származó pénzeszközök rendeltetésével, valamint a tömegtájékoztatás területén 

fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat a 18. 

szakaszában említett mindkét kritériummal (SzK Hivatalos Közlönye, 16/16, 8/2017. szám). A pályázati 

bizottság úgy véli, hogy a projekt egésze hozzájárul a média pluralizmusának, az emberi jogok 

fejlődésének, valamint a valós, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás fejlődéséhez, és összhangban 

áll a tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény 15. szakaszával.  A Bizottság álláspontja szerint a 

projekt hozzájárul Topolya és Bácska vidéke lakosságának a hagyományőrzés, szokások, ökológia, 

közművek, turizmus, sport, kultúra, gazdaság, mezőgazdaság és oktatás témakörökben történő 

tájékoztatásának eléréséhez, javításához és színvonalának emeléséhez.  A projekt hozzájárul a 

nyilvánosság, az igaz, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás megvalósításához, fejlesztéséhez és 

minőségének javításához.  A bizottság javasolja Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község 

költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 100.000,00 dinár összegben.  

7. A projekt benyújtója RBT PRESS Kft.., Topolya, Vid napja 1. (média, amelyen keresztül 

a projekt megvalósul: RBT Press), időben és rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, 

melynek címe Topolyai krónika - történetek a környékemből.  A projekt összértéke 2.305.960,00 dinár, 

ebből a saját rész 461.192,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből 

folyósítanak, 1.844.768,00 dinárt tesz ki.  A Bizottság úgy gondolja, hogy a projekt összhangban áll a 

nyilvános pályázatból származó pénzeszközök rendeltetésével, valamint a tömegtájékoztatás területén 

fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat a 18. 

szakaszában említett mindkét kritériummal (SzK Hivatalos Közlönye, 16/16, 8/2017. szám). A pályázati 

bizottság úgy véli, hogy a projekt egésze hozzájárul a média pluralizmusának, az emberi jogok 

fejlődésének, valamint a valós, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás fejlődéséhez, és összhangban 

áll a tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény 15. szakaszával.  A Bizottság véleménye szerint a 

projekt különleges értékét a szerb és magyar nyelvű információnyújtáshoz való tényleges hozzájárulás 

adja a helyi újságban, amely elsősorban a helyi jellegű témákra és az önkormányzat polgárai körében az 

újságírás népszerűsítésére összpontosít a kultúra, a multikulturalizmus, a tolerancia és a sokszínűség 

előmozdítása céljából. .  A projekt hozzájárul a nyilvánosság, az igaz, pártatlan, időszerű és teljes körű 

magyar és szerb nyelvű tájékoztatás megvalósításához, fejlesztéséhez és minőségének javításához.  A 

bizottság javasolja Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési forrásaiból 

társfinanszírozzák 600.000,00 dinár összegben.  

8. A projekt benyújtója Farkas Karolina Ev., fényképészeti szolgáltatások Karolinaart, 

Óbecse, Miloš Crnjanski u 133. (média, amelyen keresztül a projekt megvalósul: Topreport.rs), időben és 

rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe „Topolya község polgárainak 

tájékoztatása”.  A projekt összértéke 1.900.000,00 dinár, ebből a saját rész 400.000,00 dinár, illetve az 

eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 1.500.000,00 dinárt tesz ki.  A 

Bizottság úgy gondolja, hogy a projekt összhangban áll a nyilvános pályázatból származó pénzeszközök 

rendeltetésével, valamint a tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló 

projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat a 18. szakaszában említett mindkét kritériummal (SzK 

Hivatalos Közlönye, 16/16, 8/2017. szám). A pályázati bizottság úgy véli, hogy a projekt egésze 

hozzájárul a média pluralizmusának, az emberi jogok fejlődésének, valamint a valós, pártatlan, időszerű 

és teljes körű tájékoztatás fejlődéséhez, és összhangban áll a tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló 

törvény 15. szakaszával.  A Bizottság véleménye szerint a projekt különleges értékét az adja, hogy valódi 

hozzájárulást nyújt a portálon a magyar nyelvű információnyújtáshoz, amely az adott nemzeti kisebbség 

minden tagja számára elérhető világszerte, valamint hozzájárul a nemzeti kisebbségekhez tartozó 

személyek tájékoztatásának, a valódi, pártatlan, időszerű és teljes anyanyelvi tájékoztatás eléréséhez, 

fejlesztéséhez és javításához, a kulturális és nyelvi identitás megőrzéséhez és a kreativitás ösztönzéséhez 

a Topolya község és Vajdaság területén élő nemzeti kisebbségekhez tartozók közéletének minden 

területén. A projekt elsősorban a közvélemény tájékoztatására irányul Topolya jelentős történésekről és 



eseményekről.  A bizottság javasolja Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési 

forrásaiból társfinanszírozzák 1.500.000,00 dinár összegben.  

9. A projekt benyújtója Sovel art Kft., Topolya, Tito marsall 77. (média, amelyen keresztül 

a projekt megvalósul: Btpublicnews.rs), időben és rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, 

melynek címe Multikulturális párhuzamok – folytatás.  A projekt összértéke 1.760.000,00 dinár, ebből a 

saját rész 704.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 

1.056.000,00 dinárt tesz ki.  A Bizottság úgy gondolja, hogy a projekt összhangban áll a nyilvános 

pályázatból származó pénzeszközök rendeltetésével, valamint a tömegtájékoztatás területén fennálló 

közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat a 18. szakaszában 

említett mindkét kritériummal (SzK Hivatalos Közlönye, 16/16, 8/2017. szám). A pályázati bizottság úgy 

véli, hogy a projekt egésze hozzájárul a média pluralizmusának, az emberi jogok fejlődésének, valamint a 

valós, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás fejlődéséhez, és összhangban áll a 

tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény 15. szakaszával.  A Bizottság véleménye szerint a 

projekt különleges értéke az, hogy a világháló minden felhasználója számára elérhető internetes portálon 

keresztül hozzájárul a polgárok helyi témákkal kapcsolatos tudatosságának növeléséhez.  A projekt 

hozzájárul a nyilvánosság, az igaz, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás megvalósításához, 

fejlesztéséhez és minőségének javításához, ösztönzi a kreativitást a közélet minden területén Topolya 

községben.  A bizottság javasolja Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési 

forrásaiból társfinanszírozzák 500.000,00 dinár összegben.  

10. A projekt benyújtója Tájékoztatási Központ Kft. Topolya, Duna 7. (média, amelyen 

keresztül a projekt megvalósul: Régió Rádió 107,9), időben és rendezett pályázatot nyújtott be a 

nyilvános pályázatra, melynek címe Médiatartalom előállítása Topolya község területén  A projekt 

összértéke 4.766.850,00 dinár, ebből a saját rész 1.276.770,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket 

Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 3.490.080,00 dinárt tesz ki.  A Bizottság úgy gondolja, 

hogy a projekt összhangban áll a nyilvános pályázatból származó pénzeszközök rendeltetésével, valamint 

a tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról 

szóló szabályzat a 18. szakaszában említett mindkét kritériummal (SzK Hivatalos Közlönye, 16/16, 

8/2017. szám). A pályázati bizottság úgy véli, hogy a projekt egésze hozzájárul a média pluralizmusának, 

az emberi jogok fejlődésének, valamint a valós, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás 

fejlődéséhez, és összhangban áll a tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény 15. szakaszával.  A 

Bizottság véleménye szerint a projekt különleges értékét a szerb és magyar nyelvű információnyújtáshoz 

való tényleges hozzájárulás adja a helyi rádió állomáson, amely elsősorban a helyi jellegű témákra és az 

önkormányzat polgárai körében az újságírás népszerűsítésére összpontosít.  A projekt hozzájárul a helyiek 

pozitív hozzáállásához születési helyükhöz, és ezáltal hozzájárul a turisztikai fejlődéshez is, a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó személyek tájékoztatásának, a valódi, pártatlan, időszerű és teljes anyanyelvi 

tájékoztatás eléréséhez, fejlesztéséhez és javításához, a kulturális és nyelvi identitás megőrzéséhez és a 

kreativitás ösztönzéséhez a Topolya területén élő nemzeti kisebbségekhez tartozók közéletének minden 

területén. A projekt különleges értékét az adja, hogy a Topolya községben hivatalos használatban lévő 

nyelveken folytatott napi tájékoztató és szakosított műsorok pontos és objektív információkat nyújtanak, 

amelyek hozzájárulnak a média sokszínűségének, a multikulturalizmus és a többnyelvűség tiszteletének 

és előremozdításának fejlődéséhez, valamint az interkulturalizmus előmozdításához.  A bizottság 

javasolja Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 

3.400.000,00 dinár összegben.  

11. A projekt benyújtója Tájékoztatási Központ Kft. Topolya, Duna 8/3. (média, amelyen 

keresztül a projekt megvalósul: Express Chanel), időben és rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános 

pályázatra, melynek címe Médiatartalom előállítása Topolya község területén  A projekt összértéke 

5.386.500,00 dinár, ebből a saját rész 2.760.200,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község 

költségvetéséből folyósítanak, 2.626.300,00 dinárt tesz ki.  A Bizottság úgy gondolja, hogy a projekt 

összhangban áll a nyilvános pályázatból származó pénzeszközök rendeltetésével, valamint a 

tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról 



szóló szabályzat a 18. szakaszában említett mindkét kritériummal (SzK Hivatalos Közlönye, 16/16, 

8/2017. szám). A pályázati bizottság úgy véli, hogy a projekt egésze hozzájárul a média pluralizmusának, 

az emberi jogok fejlődésének, valamint a valós, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás 

fejlődéséhez, és összhangban áll a tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény 15. szakaszával.  A 

Bizottság véleménye szerint a projekt különleges értékét az adja, hogy valódi hozzájárulást nyújt a helyi 

televízióban nyújtott információkhoz minden olyan nyelven, amely Topolya községben hivatalos 

használatban van, és amely elsősorban helyi jellegű témákra összpontosít, valamint hozzájárul a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó személyek tájékoztatásának, a valódi, pártatlan, időszerű és teljes anyanyelvi 

tájékoztatás eléréséhez, fejlesztéséhez és javításához, a kulturális és nyelvi identitás megőrzéséhez és a 

kreativitás ösztönzéséhez a Topolya község területén élő nemzeti kisebbségekhez tartozók közéletének 

minden területén. A projekt különleges értékét az adja, hogy a Topolya községben hivatalos használatban 

lévő nyelveken folytatott napi tájékoztató és szakosított műsorok pontos és objektív információkat 

nyújtanak, amelyek hozzájárulnak a média sokszínűségének, a multikulturalizmus és a többnyelvűség 

tiszteletének és előremozdításának fejlődéséhez, valamint az interkulturalizmus előmozdításához.  A 

bizottság javasolja Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési forrásaiból 

társfinanszírozzák 2.600.000,00 dinár összegben.  

12. A projekt benyújtója Foto Video Si Studio Digital Srđan Ivanović vállalkozó, Topolya, 

Nikola Tesla 14. (média, amelyen keresztül a projekt megvalósul: Mojabackatopola.rs), időben és 

rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe Tájékoztatás Topolya község 

polgárainak köz- és kiemelt érdekű témáiról.  A projekt összértéke 2.500.000,00 dinár, ebből a saját rész 

500.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 

2.000.000,00 dinárt tesz ki.  A Bizottság úgy gondolja, hogy a projekt összhangban áll a nyilvános 

pályázatból származó pénzeszközök rendeltetésével, valamint a tömegtájékoztatás területén fennálló 

közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat a 18. szakaszában 

említett mindkét kritériummal (SzK Hivatalos Közlönye, 16/16, 8/2017. szám). A pályázati bizottság úgy 

véli, hogy a projekt egésze hozzájárul a média pluralizmusának, az emberi jogok fejlődésének, valamint a 

valós, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás fejlődéséhez, és összhangban áll a 

tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény 15. szakaszával.  A Bizottság véleménye szerint a 

projekt különleges értéke az, hogy a világháló minden felhasználója számára elérhető internetes portálon 

keresztül hozzájárul a polgárok helyi témákkal kapcsolatos tudatosságának növeléséhez, és az 

önkormányzattal, közvállalatokkal és intézményekkel kapcsolatos témákkal foglalkozik.  A projekt 

hozzájárul a nyilvánosság, az igaz, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás megvalósításához, 

fejlesztéséhez és minőségének javításához, ösztönzi a kreativitást a közélet minden területén Topolya 

községben.  A bizottság javasolja Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési 

forrásaiból társfinanszírozzák 1.000.000,00 dinár összegben.  

13. A projekt benyújtója Digital Media Network Kft., Újbelgrád, Milentije Popović u. 9. 

(média, amelyen keresztül a projekt megvalósul: 24 Sedam), időben és rendezett pályázatot nyújtott be a 

nyilvános pályázatra, melynek címe „24 Sedam: Topolya”.  A projekt összértéke 2.500.000,00 dinár, 

ebből a saját rész 500.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből 

folyósítanak, 2.000.000,00 dinárt tesz ki.  A Bizottság úgy gondolja, hogy a projekt összhangban áll a 

nyilvános pályázatból származó pénzeszközök rendeltetésével, valamint a tömegtájékoztatás területén 

fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat a 18. 

szakaszában említett mindkét kritériummal (SzK Hivatalos Közlönye, 16/16, 8/2017. szám). A pályázati 

bizottság úgy véli, hogy a projekt egésze hozzájárul a média pluralizmusának, az emberi jogok 

fejlődésének, valamint a valós, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás fejlődéséhez, és összhangban 

áll a tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló törvény 15. szakaszával.  A Bizottság véleménye szerint a 

projekt különleges értéke az, hogy a világháló minden felhasználója számára elérhető internetes portálon 

keresztül hozzájárul a polgárok helyi témákkal kapcsolatos tudatosságának növeléséhez, és az 

önkormányzattal, közvállalatokkal, kulturális- , tudományos- és sportintézményekkel kapcsolatos 

témákkal foglalkozik.  A projekt hozzájárul a nyilvánosság, az igaz, pártatlan, időszerű és teljes körű 



tájékoztatás megvalósításához, fejlesztéséhez és minőségének javításához, ösztönzi a kreativitást a közélet 

minden területén Topolya községben.  A bizottság javasolja Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya 

község költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 500.000,00 dinár összegben.  

14. A projekt benyújtója Zöld Kör Fenntartható Fejlesztési és Környezetvédelmi Intézet, 

Újvidék, Aleksandar Nevski 32. (média, amelyen keresztül a projekt megvalósul: EKOlist), időben és 

rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe Topolya község ökológiai 

tevékenységei.  A projekt összértéke 761.000,00 dinár, ebből a saját rész 180.000,00 dinár, illetve az 

eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 581.000,00 dinárt tesz ki.  A 

Bizottság úgy gondolja, hogy a projekt összhangban áll a nyilvános pályázatból származó pénzeszközök 

rendeltetésével, valamint a tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló 

projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat a 18. szakaszában említett mindkét kritériummal (SzK 

Hivatalos Közlönye, 16/16, 8/2017. szám). A pályázati bizottság úgy véli, hogy a projekt egésze 

hozzájárul a média pluralizmusának, az emberi jogok fejlődésének, valamint a valós, pártatlan, időszerű 

és teljes körű tájékoztatás fejlődéséhez, és összhangban áll a tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló 

törvény 15. szakaszával.  A Bizottság véleménye szerint a projekt különleges értéke az, hogy hozzájárul a 

polgárok környezettudatosságának növeléséhez.  A projekt elsősorban az ökológiára összpontosít, és célja 

a környezetvédelem területén kialakult helyzet iránti egyéni felelősség tudatosítása, a megvalósított 

környezeti tevékenységek, valamint a megvalósítandó tervek bemutatása és a Topolya község természeti 

és turisztikai értékeinek feltüntetése, valamint rámutatás az ökológiai problémákra.   A projekt hozzájárul 

a nyilvánosság, az igaz, pártatlan, időszerű és teljes körű tájékoztatás megvalósításához, fejlesztéséhez és 

minőségének javításához.  A bizottság javasolja Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község 

költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 150.000,00 dinár összegben.  

 

A tömegtájékoztatási médiatartalmak előállítását célzó projektumok 2022. évi társtámogatására 

irányuló pályázat végrehajtásának Bizottsága 14. projekt társfinanszírozását javasolta 15.000.000,00 

dináros összegben. 

A projektértékelési kritériumok teljesítésének elmulasztása miatt, melyeket a tömegtájékoztatás 

területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzatban 

és az említett nyilvános pályázatban állapítottak meg, 6 jelentkezést elutasítottak. 

A fent leírtak alapján, összhangban a tömegtájékoztatás  területén  fennálló közérdek   

megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat 37. szakaszának 

rendelkezéseivel, a Végzés rendelkező rész szerint döntöttek. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: E végzés ellen közigazgatási per indítható az illetékes 

Közigazgatási Bíróságon, mégpedig a végzés meghozatalának napjától számított 30 napon belül.  
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