
Topolya község Statútuma 68. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15., 
2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) és a tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek 
megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat 24. szakasza (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 16/16. szám) alapján Topolya Községi Elnöke 2019. 3. 8-án meghozza az alábbi 
 

VÉGZÉST 
A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉRŐL VALÓ MÉDIATARTALMAK GYÁRTÁSÁT 

CÉLZÓ PROJEKTEK TÁRSTÁMOGATÁSÁRA SZÁNT PÉNZESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Ezennel eszközöket ítélünk oda médiatartalmak gyártását célzó projektek társtámogatására, 
illetve Topolya község polgárai közérdekének megvalósítására. A pénzeszközöket a 2019. évi községi 
költségvetésben irányoztuk elő, a 13. Porgram – Kultúrafejlesztés, 1201-0004 programtevékenység – 
közérdek megvalósítása és fejlesztése a tömegtájékoztatás területén, 830. feladatkör, 423. gazdasági 
besorolás, 01-es pénzelési forrás, 190. – tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján helyrend 
keretében, 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: 
 

Sorszám  Kérelmező  A 
médianyilvántartásban 
szereplő nyilvántartási 

szám  

A projekt 
elnevezése 

A projekt 
összértéke 

 

Odaítélendő 
eszközök 

1. 
Honestas Ügynökség 

Sebestyén Imre - 
www.vajma.info 

IN000003 

A Vajdaság Ma 
részvétele a helyi 
tájékoztatásban 

Topolyán 2019-ben  

370.000,00 150.000,00 

2. 

Pannónia Alapítvány – 
Pannon Rádia 

RA000036 

A nyilvánosság 
tájékoztatása a 

Pannónia 
Alapítvány 

rádióprogramján 
keresztül 2019-ben  

1.123.100,00 450.000,00 

3. 

Pannónia Alapítvány – 
Pannon TV 

TV000027 

A nyilvánosság 
tájékoztatása a 

Pannónia 
Alapítvány TV-

programján 
keresztül 2019-ben 

1.512.300,00 550.000,00 

4. 
Sovel art Kft. Topolya - 
www.btpublicnews.co.rs 

IN000040 
Multikulturális 
párhuzamok – 

folytatás 
1.600.000,00 600.000,00 

5. 
Impres Kft.  – Trend Rádió RA000195 

Rádióközvevítés: 
"Topolyai 
parlament" 

5.400.000,00 2.400.000,00 

6. 
The Trač Kft. produkció 

Rádióközvetítés: 
“A helyi 

közösségekből“ 
1.500.000,00 400.000,00 

7. 
Tájékoztatási Központ Kft. 
Topolya – RÉGIÓ RÁDIÓ 

RA000114 

Televíziós 
médiatartalom 

gyártása Topolya 
község területén 

6.387.100,00 3.700.000,00 

8. 
Tájékoztatási Központ Kft. 
Topolya - Express Channel 

TV000128 

Televíziós 
médiatartalom 

gyártása Topolya 
község területén 

6.449.900,00 3.750.000,00 

9. OBLAK Tájékoztatási, produkció Topolya fejlesztési 1.992.000,00 100.000,00 



Oktatási és Vállalkozói 
Központ, Pancsova 

tervei 

10. Zöld Kör Fenntartható 
Fejlesztési és 

Környezetvédelmi Intézet – 
EKOlist 

NV000468 
Topolya – a 

környezetvédelmi 
történetek községe 

981.490,00 100.000,00 

11. 
RBT PRESS Kft. NV000347 

Topolyai krónika – 
történet a 

környékemről  
2.376.000,00 700.000,00 

12. 

FOTO VIDEO SI STUDIO 
DIGITAL - 

MOJABAČKATOPOLA.RS 
IN000298 

Tájékoztatás a 
közvállalatok, az 
intézmények és a 

helyi 
önkormányzat 

munkájáról 

2.500.000,00 1.100.000,00 

13. 
DVP DIGITAL Kft. 

ÚJVIDÉK 
produkció 

Közérdek 
megvalósítása 

Topolyán 
5.000.000,00 1.000.000,00 

 
II. 
 

 A jóváhagyott eszközök e végzés I. pontjában említett minden felhasználója köteles az 
aláírásra szóló felhívás napjától számított 5 napos határidőn belül aláírni a szerződést, ellenkező 
esetben úgy tekintjük, elálltak az odaítélt eszközöktől. 
 

III. 
 

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

Indokolás 
 

 Topolya Községi Elnöke kiírta a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását 
célzó projektumok 2019. évi társtámogatására szóló pályázatot, amely megjelent Topolya község 
honlapján (www.btopola.org.rs) és a Magyar Szó napilapban.  
 A pályázat közzététele napjától számítva 30 napig volt nyitva, vagyis 2019. 2. 23-val 
bezárólag. A megrendelő címére 2019. 2. 23-ig 25 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. szám) 
alapján Topolya Községi Elnöke 02-7/2019 számú, 2019. 2. 25-i végzésével kinevezte a bizottságot a 
tömegtájékoztatás területén a közérdek megvalósítását célzó, Topolya községi költségvetéséből 
finanszírozott 2019. évi projektek értékelésére (a továbbiakban: bizottság). 
 A fent említett bizottság 2019. 3. 6-án elvégezte a 2019. 1. 23-án, Topolya község honlapján 
közzétett pályázat kapcsán benyújtott projektek értékelését, s 2019. 3. 6-án meghozta a 
tömegtájékoztatás területén közérdeket megvalósító 2019. évi projektek támogatására Topolya 
községi költségvetéséből való eszközök odaítéléséről szóló végzésjavaslatot, s a listát megküldte 
további döntéshozatal céljából a Községi Elnöknek, a tömegtájékoztatásról és médiáról szóló törvény 
24. és 25. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2014/83., 2015/58. és 2016/12. szám) és a 
tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok 
társtámogatásáról szóló szabályzat 19. és 24. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/16. szám) és 
a tömegtájékoztatás területén médiatartalmak gyártását célzó projektek 2019. évi társtámogatására 
szóló pályázatok való részvételre szóló, 453-13/2019-V számú, 2019. 1. 23-i nyilvános felhívással 
összhangban. 
 A bizottság az említett projektek értékelésekor a tömegtájékoztatás területén fennálló 
közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzatban és az említett 



nyilvános felhívásban (pályázat) megállapított értékelési kritériumokból indult ki. A bizottság az 
említett projektek értékelésekor a részletesebben megállapított kritériumokból indult ki, mégpedig: a 
közérdek megvalósítása, illetve a projekt jelentősége Topolya község polgárainak tájékoztatáshoz 
való joguk megvalósítása szempontjából, a projekt jelentősége a szerb nyelvű és a nemzeti 
kisebbségek nyelvén történő tájékoztatás, valamint Topolya község polgárai, a szerb nép és a nemzeti 
kisebbségek képviselőinek nyelvi és kulturális identitásának előmozdítása szempontjából, minőség, 
aktualitás, kreativitás, tájékoztatás a demokratikus értékekről és a polgári tudat fejlesztése, a 
multikulturalizmus érvényesítése, az interkulturalizmus ösztönzése, többnyelvű programok bevezetése 
vagy fejlesztése. 
 A bizottság 13 projektet javasolt, összesen 15.000.000,00 dinár értékben a tömegtájékoztatás 
területéről való médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2019. évi társtámogatására szóló 
pályázatra. 
 A pályázat II. és III. bekezdésében foglalt feltételek be nem teljesülése miatt 12 jelentkezést 
elvezettünk. 
 A bizottság javaslata alapján a Községi Elnök a rendelkező rész szerinti végzést hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: E végzés ellen közigazgatási per indítható a Közigazgatási 
Bíróságon, mégpedig a végzés kézbesítésének napjától számított 30 napon belül.  
 
 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI ELNÖK 
Topolya 
Szám: 453-13/2019-V-2 
Kelt: 2019. 3. 8-án 
Topolya  

Kislinder Gábor, s.k. 
Községi Elnök 

 


