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A Tömegtájékoztatásról és médiáról szóló Törvény 23. szakasza (SzK Hivatalos 

Közlönye, 83/2014, 58/2015, 12/2016 – hiteles értelmezés), a tömegtájékoztatás területén 

fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat 18. 

szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/16, 2017/8 és 2023/6) A tömegtájékoztatási 

médiatartalmak előállítását célzó projektumok 2023. évi társtámogatására irányuló 453-10/2023-

V számú, 2023.01.30 keltezésű pályázatra benyújtott projektumokat értékelő bizottság (a 

továbbiakban: Bizottság) amelyet a tömegtájékoztatási médiatartalmak előállítását célzó 

projektumok 2023. évi társtámogatására irányuló pályázatra benyújtott projektumokat értékelő 

bizottság tagjainak kinevezéséről szóló 02-10/2023-V számú Végzésével neveztek ki, meghozza 

az alábbi 

 
ESZKÖZELOSZTÁSI JAVASLAT INDOKLÁSSAL 

 
A bizottság a következő projektekre javasolja a pénzeszközök elosztását:  

 

S.sz. Kérelmező 

A 

médianyilvá

ntartásban 

szereplő 

nyilvántart

ási szám 

A projekt elnevezése 
Javasolt 

eszközök 

1 
Honestas Ügynökség Sebestyén 

Imre - VAJDASÁGMA Újvidék 
IN000003 

A Vajdaság Ma részvétele a helyi 

tájékoztatásban magyar nyelven 

Topolyán 2023-ban 

150.000,00 

2 
Pannónia Alapítvány – Pannon 

TV 
TV000027 Hírek Topolyáról - anyanyelven 1.000.000,00 

3 
„Drugi Novi Centar” Polgárok 

egyesülete – ZÖLD PERCEK 
IN000353 

Topolya zöld oldala -  ökológiáról, 

ifjúságról és turizmusról szóló 

szövegsorozat 

100.000,00 

4 
Hej salaši 1848 Kft. Topolya - 

Hej salaši 1848 
IN001157 Tanyasi történetek  

5 Wagner Production Kft. 
Produkciós 

társaság 
Topolya info  

6 VTV Kft. Szabadka  
Produkciós 

társaság 
Topolyai képeslapok  

7 
Sovel art Kft.Topolya - 

www.btpublicnews.co.rs 
IN000040 Multikulturális párhuzamok – folytatás 800.000,00 

8 Dunav produkcija Kft., Újvidék 
Produkciós 

társaság 
Topolya fókuszban  

9 

FOTO VIDEO SI STUDIO 

DIGITAL SRĐAN IVANOVIĆ 

VÁLLALKOZÓ TOPOLYA - 

MOJABAČKATOPOLA.RS 

IN000298 
Tájékoztatás Topolya polgárainak 

közérdekű témáiról 
1.500.000,00 

10 Impres Kft. – NAŠ MM Rádió RA000195 Topolya fókuszban 3.000.000,00 

11 

Újságíró-kiadó Társaság 

Kompanija Novosti Kft. - 

Večernje Novosti 

NV000050 Üdvözöljük Topolyán 50.000,00 

12 Régióbeli Szerbek - Szerb Kör NV000809 Szerb Kör Topolya  

13 Alo media system Kft. , Belgrád NV000095 Topolya, a jövő községe  



- ALO! 

 

14 

Ivana Knežević PR Kiadói 

tevékenység Objektiv media NS, 

Újvidék - OBJEKTIV24H 

IN000668 
Tegező viszonyban a gazdasággal – 

Topolya 
 

15 

Naša mesta doo Belgrád, „Naša 

mesta” helyi önkormányzat 

internetes portálja  

IN000714 Energiahatékonyság Topolyán  

16 

„Fabrika slova” Kft., Pétervárad 

- Újvidék - www.vm.rs 

internetes portál 

IN001209 Ez itt Topolya  

17 

A STRAHINJA 

VUJADINOVIĆ PR FILM-, 

AUDIO-VIZUÁLIS  és 

TELEVÍZIÓS PROGRAMOK 

GYÁRTÁSA NEWS MEDIA 

TEAM BELGRÁD  

Produkciós 

társaság 
Kirándulás Topolyára  

18 

Farkas Karolina Ev. Karolinaart 

Óbecse fényképészeti 

szolgáltatás - TopReport 

IN001156 
Topolya község polgárainak 

tájékoztatása 
1.900.000,00 

19 
Tájékoztatási Központ Kft. 

Topolya – RÉGIÓ RÁDIÓ 
RA000114 

Médiatartalom előállítása Topolya 

község területén 
2.833.000,00 

20 
Tájékoztatási Központ Kft. 

Topolya - Express Channel 
TV000128 

Médiatartalom előállítása Topolya 

község területén  
2.167.000,00 

21 
Újvidéki TV Kft. Újvidék - 

Újvidéki TV 
TV000002 Objektívvel Topolyán keresztül 300.000,00 

22 
YU ECO Kft. Szabadka - TV Yu 

Eco 
TV000062 

Médiainformáció a Yu Eco TV-n 

keresztül, mint a topolyai polgárok 

közérdeke 

 

23 

Szerbiai Újságírók 

Szakszervezete, Belgrád - 

SINOS 

IN000148 

A topolyai média a közérdeket 

szolgálja-e a közérdekű tájékoztatásról 

és a médiáról szóló törvénnyel 

összhangban?  

 

24 

Zöld Kör Fenntartható 

Fejlesztési és Környezetvédelmi 

Intézet – EKOlist 

NV000468 
Környezetvédelem és fenntartható 

fejlődés Topolya községben 
100.000,00 

25 

Sörfőző Kornél, vállalkozó, 

fotós ZOOMANOID 

MULTIMEDIA Topolya 

Produkciós 

társaság 

A Topolyai Rádió archív 

magnószalagjainak digitalizálása 
 

26 
Internet group Kft. Belgrád - 

Telegraf.rs  
IN000129 

Topolya község gazdasági és kulturális 

tevékenységének népszerűsítése 
 

27 
„Glas Omladine” Polgárok 

Egyesülete - GO Radio” 
IN001144 Fiatalok világa 100.000,00 

 

A következő projekteket támogatták: 

 

1. 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 2023-ban.  A projekt összértéke 395.124,00 

dinár, ebből a saját rész 79.124,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község 

költségvetéséből folyósítanak, 316.000,00 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. és 2023/6 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 magyar nyelvű tájékoztatására irányul Topolya 

jelentős történésekről és eseményekről, amely által megvalósul a pályázat rendeltetése.  A 

pályázó rendelkezik a projekt megvalósításához szükséges forrásokkal (Szabályzat 18. szakasza 

2. bekezdés 1. pont 2. albekezdés és 3. pont 2. albekezdés). A Szabályzat 18. szakasza 2. 

bekezdésének 4. pontjának 2. albekezdésével összhangban a Bizottság, értékelve a költségvetést 

és a projektköltségek indoklását, javasolja a Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község 

költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 150.000,00 dinár értékben. 

 

2. Projekt benyújtója Alapítvány „Pannonia”, Szabadka, Age Mamužić 9-11. 

(médium, amelyen keresztül megvalósul a projekt:  Pannon TV), időben és rendezett pályázatot 

nyújtott be a a nyilvános pályázatra, melynek címe „Hírek topolyáról - anyanyelven” A projekt 

összértéke 2.340.000,00 dinár, ebből a saját rész 1.340.000,00 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. és 2023/6 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. A projekt 

elsősorban a közvélemény magyar nyelvű tájékoztatására összpontosít Topolyán minden 

jelentősebb fejlesztésről, eseményről, amely megfelel a pályázat céljának, a pályázó rendelkezik 

a projekt megvalósításához szükséges forrásokkal (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés 1. pontja, 

2., 3., 4. albekezdése és 3. pontja 2. albekezdése). A Szabályzat 18. szakasza 2. bekezdésének 4. 

pontjának 2. albekezdésével összhangban a Bizottság, értékelve a költségvetést és a 

projektköltségek indoklását, javasolja a Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község 

költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 1.000.000,00 dinár értékben. 

 

3. A „Drugi Novi Centar” Polgári Egyesület pályázó, Pancsova, Josif Marinković 5. 

(a projekt megvalósítására szolgáló média: Zöld Percek), időben és rendezett pályázatot nyújtott 

be a nyilvános pályázatra, melynek címe Topolya zöld oldala -  ökológiáról, ifjúságról és 

turizmusról szóló szövegsorozat. A projekt összértéke 1.192.000,00 dinár, ebből a saját rész 

315.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 

877.000,00 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. és 

2023/6 szám), mégpedig: intézkedések a tervezett projekttevékenység mennyiben alkalmas a 



közérdekű tájékoztatás területén való közérdek elérésére, és intézkedések nagyobb garancia 

nyújtására a média szakmai és etikai normáinak betartására. 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 a közvélemény tájékoztatásának javításához való hozzájárulás 

az ökológia és a turizmus területén. A projekt elsősorban a környezetvédelemre, a zöld 

gazdaságra fókuszál, és célja, hogy rámutasson Topolya község megvalósult környezetvédelmi 

tevékenységeire, természeti és turisztikai értékeire. A pályázó rendelkezik a projekt javasolt 

céljainak és tevékenységeinek megfelelő szakértői és szakmai referenciákkal (Szabályzat 18. 

szakasz 2. bekezdés 3. pont 3. albekezdés). A Szabályzat 18. szakasza 2. bekezdésének 4. 

pontjának 2. albekezdésével összhangban a Bizottság, értékelve a költségvetést és a 

projektköltségek indoklását, javasolja a Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község 

költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 100.000,00 dinár értékben. 

 

4. 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 2.299.000,00 dinár, ebből a saját rész 913.000,00 dinár, illetve az eszközök, 

amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 1.386.000,00 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. és 2023/6 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 projekt 

igazodik a célcsoportok valós problémáihoz, igényeihez és prioritásaihoz, amelyek egyértelműen 

meghatározottak (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés 1. pont, 3. és 4. albekezdés). A Szabályzat 

18. szakasza 2. bekezdésének 4. pontjának 2. albekezdésével összhangban a Bizottság, értékelve 

a költségvetést és a projektköltségek indoklását, javasolja a Községi Elnöknek, hogy a projektet 

Topolya község költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 800.000,00 dinár értékben. 

 

5. 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 közérdekű 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. és 2023/6 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 a 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 projekt igazodik a célcsoportok valós problémáihoz, 

igényeihez és prioritásaihoz, amelyek egyértelműen meghatározottak (Szabályzat 18. szakasz 2. 

bekezdés 1. pont, 3. és 4. albekezdés). A Szabályzat 18. szakasza 2. bekezdésének 4. pontjának 

2. albekezdésével összhangban a Bizottság, értékelve a költségvetést és a projektköltségek 

indoklását, javasolja a Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési 

forrásaiból társfinanszírozzák 1.500.000,00 dinár értékben. 

 

6. A projekt benyújtója Impres Kft., Topolya, Vid napja 3. (média, amelyen 

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

a nyilvános pályázatra, melynek címe „Topolya fókuszban”.  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. és 2023/6 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 külön értékét a polgárok a helyi témákról és a lakosság számára fontos 

kérdésekről tájékoztatásához való hozzájárulkása adja. 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 értékeli, hogy a projekt igazodik a 

célcsoportok valós problémáihoz, szükségleteihez és prioritásaihoz, a célcsoportok szükségletei 

egyértelműen azonosítottak és meghatározottak, a tervezett tevékenységek pedig összhangban 

vannak a célcsoport céljaival, várható eredményeivel és igényeivel.  A projekt megvalósítási 

terve jól kidolgozott (a Szabályzat 18. szakasza 2. bekezdés 1. pont 3. és 4. albekezdés, valamint 

2. pont 1. és 4. albekezdés). A Szabályzat 18. szakasza 2. bekezdésének 4. pontjának 2. 

albekezdésével összhangban a Bizottság, értékelve a költségvetést és a projektköltségek 

indoklását, javasolja a Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési 

forrásaiból társfinanszírozzák 3.000.000,00 dinár értékben. 

 

7. A projekt benyújtója Újságíró-kiadó Társaság Kompanija Novosti Kft. - Večernje 

Novosti, Belgrád, Nikole Pašić tér 7. (média, amelyen keresztül a projekt megvalósul: a Večernje 

novosti napilap), időben és rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe 

Üdvözöljük Topolyán.  A projekt összértéke 506.000,00 dinár, ebből a saját rész 102.000,00 

dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 404.000,00 

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. és 2023/6 

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 igazodik a célcsoportok valós 

problémáihoz, szükségleteihez és prioritásaihoz, a célcsoportok igényei egyértelműen 

meghatározottak és azonosítottak. A projekt hatásának mértéke a célcsoport 



információminőségére nagy, a projekt megvalósítási terve jól kidolgozott. A pályázó rendelkezik 

a projekt javasolt céljainak és tevékenységeinek megfelelő szakértői és szakmai referenciákkal 

(Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés 1. pont 3., 4. és 5. albekezdés, 2. pont 2.,4. és 5. albekezdés, 

valamint 3. pont 3. albekezdése). A Szabályzat 18. szakasza 2. bekezdésének 4. pontjának 2. 

albekezdésével összhangban a Bizottság, értékelve a költségvetést és a projektköltségek 

indoklását, javasolja a Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési 

forrásaiból társfinanszírozzák 50.000,00 dinár értékben. 

 

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 3.200.000,00 dinár, ebből a 

saját rész 700.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből 

folyósítanak, 2.500.000,00 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. és 2023/6 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 magyar nyelvű tájékoztatására irányul Topolya 

jelentős történésekről és eseményekről, amely által megvalósul a pályázat rendeltetése.  A 

pályázó rendelkezik a projekt megvalósításához szükséges forrásokkal (Szabályzat 18. szakasza 

2. bekezdés 1. pont 1. és 2. albekezdés és 3. pont 2. albekezdés). A Szabályzat 18. szakasza 2. 

bekezdésének 4. pontjának 2. albekezdésével összhangban a Bizottság, értékelve a költségvetést 

és a projektköltségek indoklását, javasolja a Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község 

költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 1.900.000,00 dinár értékben. 

 

9. 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 4.423.450,00 dinár, ebből a saját rész 1.590.450,00 dinár, illetve 

az eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 2.833.000,00 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. és 2023/6 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 elsősorban a helyi jellegű témákról. 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 projekt teljesíti a pályázat 

célját, a pályázó rendelkezik a projekt megvalósításához szükséges forrásokkal. A költségvetés 

pontos és jól kidolgozott, és megmutatja, hogy a becsült költség megfelel-e a projekt 

tevékenységeinek (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés 1. pont, 2., 3., 4. albekezdés, 3. pont 2. 

albekezdés és 4. pont 1. albekezdés). A Szabályzat 18. szakasza 2. bekezdésének 4. pontjának 2. 

albekezdésével összhangban a Bizottság, értékelve a költségvetést és a projektköltségek 

indoklását, javasolja a Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési 

forrásaiból társfinanszírozzák 2.833.000,00 dinár értékben. 

 

10. 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 4.994.250,00 dinár, ebből a saját rész 2.827.250,00 dinár, illetve az eszközök, 

amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 2.167.000,00 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. és 2023/6 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 projekt teljesíti a pályázat célját, a pályázó rendelkezik a projekt 

megvalósításához szükséges forrásokkal. A költségvetés pontos és jól kidolgozott, és 

megmutatja, hogy a becsült költség megfelel-e a projekt tevékenységeinek (Szabályzat 18. 

szakasz 2. bekezdés 1. pont, 2., 3., 4. albekezdés, 3. pont 2. albekezdés és 4. pont 1. albekezdés). 

A Szabályzat 18. szakasza 2. bekezdésének 4. pontjának 2. albekezdésével összhangban a 

Bizottság, értékelve a költségvetést és a projektköltségek indoklását, javasolja a Községi 

Elnöknek, hogy a projektet Topolya község költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 

2.167.000,00 dinár értékben. 

 

11. A projekt benyújtója Újvidéki TV Kft., Újvidék, Szabadság tér 3.. (média, 

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

a nyilvános pályázatra, melynek címe Objektívvel Topolyán keresztül.  A projekt összértéke 

2.710.000,00 dinár, ebből a saját rész 1.360.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket 

Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 1.350.000,00 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. és 2023/6 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 abban áll, hogy hozzájárul Topolya község 

területén élő nemzeti közösségek kulturális és nemzeti identitásának és hagyományainak 

megőrzéséhez, valamint megerősíti az önkormányzat kulturális örökségét, így a pályázat célját 

teljesíti. A bizottság becslése szerint a projekt igazodik a célcsoportok valós problémáihoz, 

szükségleteihez és prioritásaihoz. A projekt megvalósítási terve jól kidolgozott (a Szabályzat 18. 

szakasza 2. bekezdés 1. pont 2. és 3. albekezdés, valamint 2. pont 4. albekezdés). A Szabályzat 

18. szakasza 2. bekezdésének 4. pontjának 2. albekezdésével összhangban a Bizottság, értékelve 

a költségvetést és a projektköltségek indoklását, javasolja a Községi Elnöknek, hogy a projektet 

Topolya község költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 300.000,00 dinár értékben. 

 

12. A projekt benyújtója Zöld Kör Fenntartható Fejlesztési és Környezetvédelmi 

Intézet, Újvidék, Pavle Vuisić 11/1. (média, amelyen keresztül a projekt megvalósul: EKOlist), 

időben és rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe 

Környezetvédelem és fenntartható fejlődés Topolya községben.  A projekt összértéke 674.000,00 

dinár, ebből a saját rész 178.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község 

költségvetéséből folyósítanak, 496.000,00 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. és 2023/6 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, amely megfelel a pályázat céljának..   A projekt megvalósítási 

terve jól kidolgozott. A pályázó rendelkezik a projekt javasolt céljainak és tevékenységeinek 

megfelelő szakértői és szakmai referenciákkal (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés 1. pont 2. 

albekezdés, 2. pont 4. albekezdés, valamint 3. pont 3. albekezdése). A Szabályzat 18. szakasza 2. 

bekezdésének 4. pontjának 2. albekezdésével összhangban a Bizottság, értékelve a költségvetést 

és a projektköltségek indoklását, javasolja a Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község 

költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 100.000,00 dinár értékben. 

 

13. 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 „A fiatalok 

világa”.  A projekt összértéke 800.000,00 dinár, ebből a saját rész 160.000,00 dinár, illetve az 

eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 640.000,00 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. és 2023/6 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 radió 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 értékeli, 

hogy a projekt igazodik a célcsoportok valós problémáihoz, szükségleteihez és prioritásaihoz, a 

célcsoportok szükségletei egyértelműen azonosítottak és meghatározottak, a tervezett 

tevékenységek pedig összhangban vannak a célcsoport céljaival, várható eredményeivel és 

igényeivel.  A projekt megvalósítási terve jól kidolgozott (a Szabályzat 18. szakasza 2. bekezdés 

1. pont 3. és 4. albekezdés, valamint 2. pont 1. és 4. albekezdés). A Szabályzat 18. szakasza 2. 

bekezdésének 4. pontjának 2. albekezdésével összhangban a Bizottság, értékelve a költségvetést 

és a projektköltségek indoklását, javasolja a Községi Elnöknek, hogy a projektet Topolya község 

költségvetési forrásaiból társfinanszírozzák 100.000,00 dinár értékben. 

 

A következő projektek nem támogatottak: 

 

1. A Hej Salaši 1848 Kft., Topolya, Tito marsall 53. pályázó (médium, amelyen 

keresztül a projekt megvalósul: Hej Salaši 1848), időben és rendezett pályázatot nyújtott be a 

nyilvános pályázatra, melynek címe Tanyasi történetek. A projekt összértéke 688.000,00 dinár, 

ebből a saját rész 140.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község 

költségvetéséből folyósítanak, 548.000,00 dinárt tesz ki.  Az említett projekt elvileg összhangban 

van a pályázati források céljával, és megfelel a Szabályzat 18. szakaszának 1. bekezdése 2. 

pontjában foglalt kritériumoknak. A projekt azonban nem felel meg a Szabályzat 18. szakasza 1. 

bekezdésének 1. pontjában foglalt kritériumoknak. A témák és a célcsoportok túl tágan vannak 

megfogalmazva, és a projekt nincs kellően összehangolva a célcsoportok valós problémáival, 

igényeivel és prioritásaival. A tervezett tevékenységek nincsenek kellően összehangolva a 

célokkal és az elvárt eredményekkel (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés 1. pont, 3. és 4. 

albekezdés). A tervezett költségvetésnek a cél és a projekttevékenység vonatkozásában nincs 

gazdasági indokolása (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés, 4. pont, 2. albekezdés). A fenti okok 

miatt  nem javasoljuk a projekt támogatását. 

 

2. A Doo Wagner Production pályázó, Pancsova, Serdar Janka Vukotića 4. 

(médium, amelyen keresztül a projekt megvalósul: Duna Televízió), időben és rendezett 

pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe Topolya info. A projekt összértéke 

3.644.800,00 dinár, ebből a saját rész 1.844.800,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket 

Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 1.800.000,00 dinárt tesz ki.  Az említett projekt 

elvileg összhangban van a pályázati források céljával, és megfelel a Szabályzat 18. szakaszának 

1. bekezdése 2. pontjában foglalt kritériumoknak. A projekt azonban nem felel meg a Szabályzat 

18. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjában foglalt kritériumoknak. A témák túl tágan vannak 

megfogalmazva, és a projekt nincs kellően összehangolva a célcsoportok valós problémáival, 

igényeivel és prioritásaival. A tervezett tevékenységek nincsenek kellően összehangolva a 

célcsoportok céljaival, eredményeivel és igényeivel, a projekt fejlettségi foka, pénzügyi 

fenntarthatósága kérdéses (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés 1. pont 3. és 4. albekezdés és 2. 

pont 1. és 5. albekezdése) . A tervezett költségvetésnek a cél és a projekttevékenység 

vonatkozásában nincs gazdasági indokolása (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés, 4. pont, 2. 

albekezdés). A fenti okok miatt  nem javasoljuk a projekt támogatását. 

 

3. A projekt benyújtója VTV Kft. Szabadka, Arsenije Čarnojević u. 3. (média, 

amelyen keresztül a projekt megvalósul: vojvodjanski.com), időben és rendezett pályázatot 

nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe „Topolyai képeslapok”.  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.  Az említett projekt elvileg 

összhangban van a pályázati források céljával, és megfelel a Szabályzat 18. szakaszának 1. 

bekezdése 2. pontjában foglalt kritériumoknak. A projekt azonban nem felel meg a Szabályzat 

18. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjában foglalt kritériumoknak. A témák és a célcsoportok túl 

tágan vannak megfogalmazva, és a projekt nincs kellően összehangolva a célcsoportok valós 

problémáival, igényeivel és prioritásaival. A tervezett tevékenységek nincsenek kellően 

összehangolva a célcsoportok céljaival, eredményeivel és igényeivel (Szabályzat 18. szakasz 2. 

bekezdés 1. pont 3. és 4. albekezdés és 2. pont 1. albekezdése) . A tervezett költségvetésnek a cél 

és a projekttevékenység vonatkozásában nincs gazdasági indokolása (Szabályzat 18. szakasz 2. 

bekezdés, 4. pont, 2. albekezdés). A fenti okok miatt  nem javasoljuk a projekt támogatását. 

 

4. A projekt benyújtója Dunav produkcija Kft., Újvidék, Jovandić fivčrek 11. 

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

nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe „Topolya fókuszban”.  A projekt összértéke 

3.820.000,00 dinár, ebből a saját rész 820.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya 

község költségvetéséből folyósítanak, 3.000.000,00 dinárt tesz ki.  Az említett projekt elvileg 

összhangban van a pályázati források céljával, és megfelel a Szabályzat 18. szakaszának 1. 

bekezdése 2. pontjában foglalt kritériumoknak. A projekt azonban nem felel meg a Szabályzat 

18. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjában foglalt kritériumoknak. A témák és a célcsoportok túl 

tágan vannak megfogalmazva, és a projekt nincs kellően összehangolva a célcsoportok valós 

problémáival, igényeivel és prioritásaival. A tervezett tevékenységek nincsenek kellően 

összehangolva a célokkal és az elvárt eredményekkel (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés 1. 

pont, 3. és 4. albekezdés). A tervezett költségvetésnek a cél és a projekttevékenység 

vonatkozásában nincs gazdasági indokolása (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés, 4. pont, 2. 

albekezdés). A fenti okok miatt  nem javasoljuk a projekt támogatását. 

 

5. A projekt benyújtója Régióbeli Szerbek, Újbelgrád, Oton Župančič 14. (média, 

amelyen keresztül a projekt megvalósul: Szerb Kör), időben és rendezett pályázatot nyújtott be a 

nyilvános pályázatra, melynek címe Szerb Kör Topolya.  A projekt összértéke 430.500,00 dinár, 

ebből a saját rész 95.500,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya község 

költségvetéséből folyósítanak, 335.000,00 dinárt tesz ki.  Az említett projekt elvileg összhangban 

van a pályázati források céljával, és megfelel a Szabályzat 18. szakaszának 1. bekezdése 2. 

pontjában foglalt kritériumoknak. A projekt azonban nem felel meg a Szabályzat 18. szakasza 1. 

bekezdésének 1. pontjában foglalt kritériumoknak. A projekt nincs kellően összehangolva a 

célcsoportok valós problémáival, igényeivel, prioritásaival, és kérdéses a projekt 

megvalósulásának nyomon követését lehetővé tevő indikátorok mérhetősége is. A projekt 

megvalósítási tervének kidolgozása nem megfelelő, a projekt fejlettségi foka és pénzügyi 

fenntarthatósága is kérdéses (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés 1. pont, 3. albekezdés, 2. pont, 

1., 3., 4. és 5. albekezdés) . A tervezett költségvetésnek a cél és a projekttevékenység 

vonatkozásában nincs gazdasági indokolása (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés, 4. pont, 2. 

albekezdés). A fenti okok miatt  nem javasoljuk a projekt támogatását. 

 

6. A pályázó Alo media system Kft., Belgrád, Kosovska 26/III. (a médium, amelyen 

keresztül a projekt megvalósul: ALO!), időben és rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános 

pályázatra, melynek címe Topolya, a jövő községe A projekt összértéke 20.740.500,00 dinár, 

Topolya község költségvetéséből igényelt önrész és forrás nem pontosan azonosítható. Az 

említett projekt elvileg összhangban van a pályázati források céljával, és megfelel a Szabályzat 

18. szakaszának 1. bekezdése 2. pontjában foglalt kritériumoknak. A projekt azonban nem felel 

meg a Szabályzat 18. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjában foglalt kritériumoknak. A témák túl 

tágan vannak megfogalmazva, és a projekt nincs kellően összehangolva a célcsoportok valós 

problémáival, igényeivel és prioritásaival. A tervezett tevékenységek nincsenek kellően 

összehangolva a célcsoportok céljaival, eredményeivel és igényeivel, a projekt fejlettségi foka, 

pénzügyi fenntarthatósága kérdéses (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés 1. pont 3. és 4. 

albekezdés és 2. pont 1. és 5. albekezdése) . A költségvetési formanyomtatvány nincs 

megfelelően kitöltve, a költségek nincsenek összhangban a projekttevékenységekkel, a tervezett 



költségvetésnek a cél és a projekttevékenységek vonatkozásában nincs gazdasági indoklása 

(Szabályzat 18. szakasza 2. bekezdés 4. pont 1. és 2. albekezdés). A fenti okok miatt  nem 

javasoljuk a projekt támogatását. 

 

7. A pályázó Ivana Knežević PR Kiadói tevékenység Objektiv media NS, Novi Sad, 

Mileševska 12. (a projekt megvalósításának médiuma: OBJEKTIV24H), időben és rendezett 

pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe „Tegező viszonyban a gazdasággal 

– Topolya”. A projekt összértéke 625.000,00 dinár, ebből a saját rész 125.000,00 dinár, illetve az 

eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 500.000,00 dinárt tesz ki.  

Az említett projekt elvileg összhangban van a pályázati források céljával, és megfelel a 

Szabályzat 18. szakaszának 1. bekezdése 2. pontjában foglalt kritériumoknak. A projekt azonban 

nem felel meg a Szabályzat 18. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjában foglalt kritériumoknak. A 

projekt nem kellően kidolgozott, hiányzik a projekt költségvetésének megfelelő kidolgozása is, 

amely a becsült költségnek a projekt tevékenységeinek való megfelelését mutatja (Szabályzat 18. 

szakasz 2. bekezdés 2. pont, 4. albekezdés, 4. pont, 1. albekezdés). A tervezett költségvetésnek a 

cél és a projekttevékenység vonatkozásában nincs gazdasági indokolása (Szabályzat 18. szakasz 

2. bekezdés, 4. pont, 2. albekezdés). A fenti okok miatt  nem javasoljuk a projekt támogatását. 

 

8. A Naša mesta doo Belgrád pályázó, Toše Jovanovića 11. (a projekt 

megvalósításának médiája: a „Naša mesta” helyi önkormányzat internetes portálja), időben és 

rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe Energiahatékonyság 

Topolyán. A projekt összértéke 330.000,00 dinár, ebből a saját rész 80.000,00 dinár, illetve az 

eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 250.000,00 dinárt tesz ki.  

Az említett projekt elvileg összhangban van a pályázati források céljával, és megfelel a 

Szabályzat 18. szakaszának 1. bekezdése 2. pontjában foglalt kritériumoknak. A projekt azonban 

nem felel meg a Szabályzat 18. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjában foglalt kritériumoknak. A 

témák és a célcsoportok túl tágan vannak megfogalmazva, és a projekt nincs kellően 

összehangolva a célcsoportok valós problémáival, igényeivel és prioritásaival. A tervezett 

tevékenységek nincsenek kellően összehangolva a célcsoportok céljaival, eredményeivel és 

igényeivel (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés 1. pont 3. és 4. albekezdés és 2. pont 1. 

albekezdése) . A tervezett költségvetésnek a cél és a projekttevékenység vonatkozásában nincs 

gazdasági indokolása (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés, 4. pont, 2. albekezdés). A fenti okok 

miatt  nem javasoljuk a projekt támogatását. 

 

9. A projekt benyújtója „Fabrika slova” Kft., Pétervárad - Újvidék, Mažuranićev  

10a (média, amelyen keresztül a projekt megvalósul: www.vm.rs internetes portál), időben és 

rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe Ez Topolya. A projekt 

összértéke 660.000,00 dinár, ebből a saját rész 135.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket 

Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 525.000,00 dinárt tesz ki.  Az említett projekt 

elvileg összhangban van a pályázati források céljával, és megfelel a Szabályzat 18. szakaszának 

1. bekezdése 2. pontjában foglalt kritériumoknak. A projekt azonban nem felel meg a Szabályzat 

18. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjában foglalt kritériumoknak. A médiatartalom témái túl 

tágan vannak megfogalmazva, és a projekt nincs kellően összehangolva a célcsoportok valós 

problémáival, igényeivel és prioritásaival. A tervezett tevékenységek nincsenek kellően 

összehangolva a célcsoportok céljaival, eredményeivel és igényeivel (Szabályzat 18. szakasz 2. 

bekezdés 1. pont 3. albekezdés és 2. pont 1. albekezdése) . A tervezett költségvetésnek a cél és a 

projekttevékenység vonatkozásában nincs gazdasági indokolása (Szabályzat 18. szakasz 2. 

bekezdés, 4. pont, 2. albekezdés). A fenti okok miatt  nem javasoljuk a projekt támogatását. 

 

10. A STRAHINJA VUJADINOVIĆ PR FILM-, AUDIO-VIZUÁLIS  és 

TELEVÍZIÓS PROGRAMOK GYÁRTÁSA NEWS MEDIA TEAM BELGRÁD pályázó, 

Mihajlo Pupin sugárút 165 sz. (médium, amelyen keresztül a projekt megvalósul: Srbija Danas), 

időben és rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe Kirándulás 

Topolyára. A projekt összértéke 1.080.348,00 dinár, ebből a saját rész 230.348,00 dinár, illetve 

az eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 850.000,00 dinárt tesz ki.  

Az említett projekt elvileg összhangban van a pályázati források céljával, és megfelel a 



Szabályzat 18. szakaszának 1. bekezdése 2. pontjában foglalt kritériumoknak. A projekt azonban 

nem felel meg a Szabályzat 18. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjában foglalt kritériumoknak. A 

témák és a célcsoportok túl tágan vannak megfogalmazva, és a projekt nincs kellően 

összehangolva a célcsoportok valós problémáival, igényeivel és prioritásaival. A tervezett 

tevékenységek nincsenek kellően összehangolva a célcsoportok céljaival, eredményeivel és 

igényeivel, a projekt fejlettségi foka, pénzügyi fenntarthatósága kérdéses (Szabályzat 18. szakasz 

2. bekezdés 1. pont 3.  albekezdés és 2. pont 1. és 5. albekezdése) . A tervezett költségvetésnek a 

cél és a projekttevékenység vonatkozásában nincs gazdasági indokolása (Szabályzat 18. szakasz 

2. bekezdés, 4. pont, 2. albekezdés). A fenti okok miatt  nem javasoljuk a projekt támogatását. 

 

11. A pályázó, a YU ECO Kft. Szabadka, Magnetna polje bb. (a média, amelyen 

keresztül a projekt megvalósul: TV Yu Eco), amely időben és szabályosan pályázott a 

„Médiatájékoztatás a TV Yu Eco-n keresztül, időben és rendezett pályázatot nyújtott be a 

nyilvános pályázatra, melynek címe Médiainformáció a Yu Eco TV-n keresztül, mint a topolyai 

polgárok közérdeke. A projekt összértéke 2.400.000,00 dinár, ebből a saját rész 1.200.000,00 

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

1.200.000,00 dinárt tesz ki.  Az említett projekt elvileg összhangban van a pályázati források 

céljával, és megfelel a Szabályzat 18. szakaszának 1. bekezdése 2. pontjában foglalt 

kritériumoknak. A projekt azonban nem felel meg a Szabályzat 18. szakasza 1. bekezdésének 1. 

pontjában foglalt kritériumoknak. A témák túl tágan vannak megfogalmazva, és a projekt nincs 

kellően összehangolva a célcsoportok valós problémáival, igényeivel és prioritásaival. A 

tervezett tevékenységek nincsenek kellően összehangolva a célcsoportok céljaival, 

eredményeivel és igényeivel, a projekt fejlettségi foka, pénzügyi fenntarthatósága kérdéses 

(Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés 1. pont 3. és 4. albekezdés és 2. pont 1. és 5. albekezdése) . 

A tervezett költségvetésnek a cél és a projekttevékenység vonatkozásában nincs gazdasági 

indokolása (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés, 4. pont, 2. albekezdés). A fenti okok miatt  nem 

javasoljuk a projekt támogatását. 

 

12. A pályázó, a Szerbiai Újságírók Szakszervezete, Belgrád, Resavska 28, (a 

médium, amelyen keresztül a projekt megvalósul: SINOS), időben és rendezett pályázatot 

nyújtott be a nyilvános pályázatra, melynek címe A topolyai média a közérdeket szolgálja-e a 

közérdekű tájékoztatásról és a médiáról szóló törvénnyel összhangban?" A projekt összértéke 

363.140,00 dinár, ebből a saját rész 73.140,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya 

község költségvetéséből folyósítanak, 290.000,00 dinárt tesz ki.  Az említett projekt elvileg 

összhangban van a pályázati források céljával, és megfelel a Szabályzat 18. szakaszának 1. 

bekezdése 2. pontjában foglalt kritériumoknak. A projekt azonban nem felel meg a Szabályzat 

18. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjában foglalt kritériumoknak. Topolya község lakosságának 

közérdeke nem valósul meg, az igényelt forrásokhoz képest csekély a kínált médiatartalom. A 

projekt megvalósítási tervének kidolgozása nem megfelelő, a projekt fejlettségi foka és pénzügyi 

fenntarthatósága is kérdéses (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés 1. pont, 1. albekezdés, 2. pont, 

4. és 5. albekezdés) . A tervezett költségvetésnek a cél és a projekttevékenység vonatkozásában 

nincs gazdasági indokolása (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés, 4. pont, 2. albekezdés). A fenti 

okok miatt  nem javasoljuk a projekt támogatását. 

 

13. A projekt benyújtója Sörfőző Kornél, vállalkozó, fotós ZOOMANOID 

MULTIMEDIA Topolya, Tito marsall Tita 28. (médium, amelyen keresztül a projekt 

megvalósul: Pannon TV), időben és rendezett pályázatot nyújtott be a nyilvános pályázatra, 

melynek címe  A Topolyai Rádió archív magnószalagjainak digitalizálása. A projekt összértéke 

320.000,00 dinár, ebből a saját rész 80.000,00 dinár, illetve az eszközök, amelyeket Topolya 

község költségvetéséből folyósítanak, 240.000,00 dinárt tesz ki.  A pályázó az előző időszakban 

projekt társfinanszírozásra szánt forráshoz jutott, de a szerződésben rögzített határidőn belül és 

az előírt formában narratív és pénzügyi jelentést nem nyújtott be (Szabályzat 13. szakasz 3. 

bekezdés). A fenti okok miatt  nem javasoljuk a projekt támogatását. 

 



14. A pályázó, az Internet group Kft. Belgrád, Savski Nasip  7. (a média, amelyen 

keresztül a projekt megvalósul: Telegraf.rs), időben és rendezett pályázatot nyújtott be a 

nyilvános pályázatra, melynek címe Topolya község gazdasági és kulturális tevékenységének 

népszerűsítése. A projekt összértéke 1.836.300,00 dinár, ebből a saját rész 796.300,00 dinár, 

illetve az eszközök, amelyeket Topolya község költségvetéséből folyósítanak, 1.040.000,00 

dinárt tesz ki.  Az említett projekt elvileg összhangban van a pályázati források céljával, és 

megfelel a Szabályzat 18. szakaszának 1. bekezdése 2. pontjában foglalt kritériumoknak. A 

projekt azonban nem felel meg a Szabályzat 18. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjában foglalt 

kritériumoknak. A témák túl tágan vannak meghatározva és projekt nem kellően kidolgozott, 

hiányzik a projekt költségvetésének megfelelő kidolgozása is, amely a becsült költségnek a 

projekt tevékenységeinek való megfelelését mutatja (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés 2. pont, 

4. albekezdés, 4. pont, 1. albekezdés). A tervezett költségvetésnek a cél és a projekttevékenység 

vonatkozásában nincs gazdasági indokolása (Szabályzat 18. szakasz 2. bekezdés, 4. pont, 2. 

albekezdés). A fenti okok miatt  nem javasoljuk a projekt támogatását. 
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