
SZERB KÖZTÁRSASÁG  

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  

TOPOLYA KÖZSÉG  

KÖZSÉGI ELNÖK  

Szám: 02-10/2023-V  

Kelt: 2023. 02. 23-án  

Topolya  

  

 A tömegtájékoztatásról és médiumokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 83/2014., 

58/2015. és 12/2016. szám) 24. szakaszának 3. bekezdése, a tömegtájékoztatás területén fennálló 

közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 2016/16. és 2017/8. sz.) 19. szakasza alapján, valamint Topolya Község 

statútuma (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5) 64. szakasza 1. bekezdése 10) pontja alapján 

Topolya Községi Elnöke 2023. 02. 23-án meghozza az alábbi  

  

VÉGZÉST  

A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI MÉDIATARTALMAK ELŐÁLLÍTÁSÁT CÉLZÓ  

PROJEKTUMOK 2023. ÉVI TÁRSTÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ PÁLYÁZATRA  

BENYÚJTOTT PROJEKTEKET ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK  

KINEVEZÉSÉRŐL   

  

I.   

 A tömegtájékoztatási médiatartalmak előállítását célzó projektek 2023. évi társtámogatására irányuló, 

453-10/2023-V számú, 2023. 01. 30-i keltezésű pályázatra benyújtott projekteket értékelő bizottságba 

(a továbbiakban: Bizottság) az alábbi személyeket nevezzük ki:  

  

1. Kartali Róbert, okleveles újságíró, Szabadka 

2. Sandra Iršević, mesterfokozatú kommunikációs szakember, Szabadka, 

3. Nagy Emília, okleveles újságíró, Bácskossuthfalva.  

  

II.  

A Bizottság első ülésén választja meg a Bizottság elnökét.  

A Bizottság elnöke koordinálja a bizottság munkáját és vezeti az üléseket. 

 

 III. 

 A Bizottság feladata, hogy értékelje azokat a projekteket, melyeket A tömegtájékoztatási 

médiatartalmak előállítását célzó projektumok 2023. évi társtámogatására irányuló pályázatra 

nyújtottak be, indokolással ellátott javaslatokat dolgozzon ki az eszközök odaítéléséről, s azt eljuttassa 

Topolya Községi Elnökének, a tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló 

projektumok társtámogatásáról szóló szabályzattal (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/16. és 2017/8. 

sz.), valamint a tömegtájékoztatási médiatartalmak előállítását célzó projektek 2023. évi 

társtámogatására irányuló, 453-10/2023-V számú, 2023. 01. 30-i keltezésű pályázattal összhangban.   

 

IV. 

A Bizottság tagjainak munkájáért járó térítés külön Végzéssel kerül meghatározásra. 

 

 

 



III.  

  

  Ezen végzés megjelenik Topolya község honlapján.  

 

Indoklás 

 

Topolya község Elnöke, A tömegtájékoztatásról és médiumokról szóló törvény (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 83/2014., 58/2015. és 12/2016. szám) 19. szakasza, a tömegtájékoztatás területén 

fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzata (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 2016/16. és 2017/8. sz.), A csekély összegű támogatás (DE MINIMIS támogatás) 

odaítélésének szabályairól és feltételeiről szóló rendelete (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2021/23. 

szám), Topolya 2023. évi községi költségvetéséről szóló határozata (Topolya Község Hivatalos Lapja, 

2022/40. szám), Topolya Községi Tanácsának 453-10/2023-V számú, 2023. január 26-i határozata, 

valamint Topolya község Statútumának 64. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. 

szám),   alapján 2023. január 30-án, 453-10/2023-V szám alatt kiírta a tömegtájékoztatási 

médiatartalmak előállítását célzó projektek 2023. évi társtámogatására vonatkozó pályázatot. 

 A tömegtájékoztatásról és médiumokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

83/2014., 58/2015. és 12/2016. szám) 24. szakasza előírja, A pályázatra benyújtott projektumokat 

három- vagy öttagú szakbizottság (a továbbiakban: bizottság) értékeli. A 24. szakasz 1. bekezdés 

szerinti szakbizottság tagjait a pályázatot hirdető szerv vezetője nevezi ki független médiaszakértők és 

a média érdekütközés nélküli, nem közéleti tisztséget betöltő dolgozói közül.  

 A tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok 

társtámogatásáról szóló szabályzata (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2016/16. és 2017/8. sz.) 19. 

szakasza előírja, hogy a pályázatra benyújtott projektek elbírálását, valamint az eszközök elosztására 

vonatkozó javaslatot indokolással együtt a pályázatot kiíró szerv vezetőjének határozatával kijelölt 

szakértői bizottság készíti el. 

 A tömegtájékoztatás területén fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok 

társtámogatásáról szóló szabályzata 20. szakasza alapján a bizottság tagjává olyan személyt neveznek 

ki, aki független médiaszakértő vagy médiamunkás. A jelölt személyek a korrupció elleni küzdelem 

szabályai szerint nem lehetnek érdekellentétben és nem tölthetnek be közhivatalt. 

Topolya Község Elnöke kihirdette a 453-10/2023-V számú, 2023.01.30-i keltezéssel a 

tömegtájékoztatási médiatartalmak előállítását célzó projektek 2023. évi társtámogatására irányuló 

nyilvános pályázatot, amely tartalmazta a nyilvános felhívást az újságíró- és médiaegyesületek 

számára, valamint az eszközök elosztását javasoló bizottsági tagság iránt érdeklődő médiaszakértők 

számára. Az újságírói és a médiaegyesületektől, illetve a bizottsági tagok médiamunkásaitól beérkezett 

javaslatok alapján Topolya Község Elnöke választotta ki a bizottság tagjait.  

A Szabályzat 19. szakasza 8. bekezdésének rendelkezése előírja, hogy a bizottsági tagok 

kikinevezéséről szóló döntést végzés formájában hozzák meg és a pályázatot kiíró szerv honlapján 

közzé kell tenni. 

 

 

 

 

  Szatmári Adrián, s.k.  

Községi Elnök  

  

  


