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Z e n t a 
 
Az egyesületek Zenta község közérdekét szolgáló programjainak és projektumainak 
finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. 
szám) 15. szakasza alapján az egyesületeknek a község számára kiemelkedő jelentőséggel bíró 
programjaira és projektumaira szolgáló eszközök odaítélése területén illetékes bizottság a 2017. 
április 5-én tartott ülésén összeállította a 
 

az egyesületek egészségvédelem területét érintő, Zenta Község Hivatalos Lapjának 2017. 
január 23-ai 1/2017. számában közzétett nyilvános pályázat ürügyén bejelentett 

programjainak és projektumainak 
ÉRTÉKELÉSI ÉS RANGSOROLÁSI LISTÁJÁT 

 
Az egyesületeknek a község számára kiemelkedő jelentőséggel bíró programjaira és projektumaira 
szolgáló eszközök odaítélése területén illetékes bizottság a község polgármesterének javasolja, 
hogy Zenta község a 2017. évben finanszírozza és társfinanszírozza az egyesületek 
egészségvédelem területét érintő programjait és projektumait, az 1. sorszámtól kezdve a 6. 
sorszámmal bezárólag, az alábbiak szerint: 
 

Sorszám Egyesület 
A program, illetve 

projektum 
megnevezése 

A jóváhagyásra 
kerülő 

pénzösszeg 

Pontszám 
valamennyi 

kritérium alapján 

A pontok összege 

A kritérium 
egys. sz. Pontok 

1 

Tincse Tisza-
menti 

Nagycsaládosok 
Egyesülete, Zenta 

 
Családgondozási 

program 
 

50.000,00 85 

1 10 
2 10 
3 20 
4 10 
5 20 
6 5 
7 0 
8 10 
Összesen 85 

2 
Zentai 

Cukorbetegek 
Egyesülete 

Egészségbazár a 
cukorbetegek 

világnapja 
alkalmából 

80.000,00 93 

1 10 
2 10 
3 20 
4 15 



5 20 
6 8 
7 0 
8 10 
Összesen 93 

3 Éld az Életed 
Egyesület, Zenta 

 
VIII. Életmód-
konferencia – 

Életmódváltó Nap 
 

25.000,00 95 

1 5 
2 10 
3 15 
4 20 
5 20 
6 5 
7 0 
8 20 
Összesen 95 

4 
Délvidéki 

Aranycsapat, 
Zenta 

Összmagyar 
Nemzeti 

Diákbajnokság 
50.000,00 108 

1 10 
2 10 
3 20 
4 20 
5 20 
6 8 
7 10 
8 10 
Összesen 108 

5 

INTELLEKTUS 
Ifjúsági 

Egyesület, Zenta 
 

2017 perc foci 60.000,00 95 

1 10 
2 10 
3 15 
4 15 
5 20 
6 5 
7 10 
8 10 
Összesen 95 

6 

 
Sportban az 

Egészség 
Egyesület, Zenta 

 

Rekreációs nap 75.000,00 115 

1 10 
2 10 
3 15 
4 20 
5 20 
6 10 
7 10 
8 20 
Összesen 115 

                                              
 



 
Jelen értékelési és rangsorolási listát közzé kell tenni Zenta község hivatalos honlapján 
(http://www.zenta-senta.co.rs/) és az E-közigazgatás portálon. 
 
A pályázat résztvevői a beérkezett programok értékelési és rangsorolási listájának összeállítását 
követően a lista közzétételének napjától számított három napos határidőn belül a benyújtott 
jelentkezésekbe és a mellékelt dokumentációba jogosultak betekinteni. 
 
A jelen lista ellen a pályázat résztvevői a lista közzétételének napjától számított öt napos határidőn 
belül jogosultak kifogást emelni. A kifogást a 24400 Zenta, Fő tér 1. szám alatti címre, az 
egyesületeknek a község számára kiemelkedő jelentőséggel bíró programjaira és projektumaira 
szolgáló eszközök odaítélése területén illetékes bizottsághoz kell benyújtani. 
 
JELMAGYARÁZAT: a pontozási kritériumok jelölésének jelentése 
 
1) A program vagy a projektum referenciái: a program vagy a projektum megvalósításának 
területe, a program vagy a projektum időtartama, a programba vagy a projektumba bekapcsolt 
személyek száma, a program vagy a projektum fejlesztési lehetősége és fenntarthatósága – (összesen 
10 pont); 
2) Az elérendő célok: a közérdek kielégítésének terjedelme a program vagy a projektum 
megvalósításának területén, az állapot előmozdításának foka a program vagy a projektum 
megvalósításának területén – (összesen 10 pont); 
3) A programot vagy a projektumot megvalósító alany kapacitása (összesen 20 pont); 
A programot vagy a projektumot megvalósító alany kapacitása alatt az eddigi tapasztalat és program 
vagy a projektum megvalósításának területén elért eredmények, valamint az egyesület közösség 
kulturális életében betöltött minősége és szerepe értendő. 
4) A program vagy a projektum minősége (összesen 20 pont); 
5) Az egyesület székhelye Zenta község területén található (összesen 20 pont); 
6) Költségvetés (összesen 10 pont): 

- a költségstruktúra összehangoltsága a program vagy a projektum szerinti aktivitásokkal; 
- a eszközök használatának gazdaságossága; 

7) A programok vagy a projektumok más forrásokból történő társfinanszírozása: saját bevételek, a 
területi autonómia vagy a helyi önkormányzat költségvetése, európai uniós alapok, ajándékok, 
adományok, hagyatékok, hitelek és hasonlók, a program vagy a projektum finanszírozásához 
szükséges hiányzó rész esetén (összesen 10 pont); 
8) Az eszközök használatának törvényessége és hatékonysága, valamint a korábbi programok vagy 
projektumok fenntarthatósága: használta-e korábban a község költségvetéséből származó eszközöket, 
és ha igen, kitöltésre kerültek-e a szerződés szerinti feltételek (összesen 20 pont). 
 

 
 

Matykó Árpád s.k., 
a bizottság elnöke 


