
 A polgári egyesületek Topolya Helyi Közösség eszközeiből való társfinanszírozásáról 

szóló, 2015/575. számú, 2015. 12. 22-i szabályzat 5. szakasza alapján a polgári 

egyesületeknek Topolya Helyi Közösség eszközeiből szánt pénzeszközök odaítélési 

eljárásának lebonyolításával megbízott bizottság kiírja az alábbi 

 

P Á L Y Á Z A T O T 

 

A POLGÁRI EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEINEK ÉS PROGRAMBELI 

RENDEZVÉNYEINEK TOPOLYA HELYI KÖZÖSSÉG ESZKÖZEIBŐL VALÓ 

TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA A 2022.01.01.-09.30. IDŐSZAKRA 

 

 Az eszközöket a polgári egyesületek működési költségeinek és programbeli 

rendezvényeinek társfinanszírozására ítéljük oda a 2022.01.01.-09.30. időszakra vonatkozóan, 

a művelődés és vallás, a sport és rekreáció (kivéve a sportszervezetek), a szociális és 

gyermekvédelem, a környezetvédelem és a mezőgazdaság területén. 

1. A pályázaton való részvételi jog 
A pályázaton való részvételre a Topolya Helyi Közösség területén, az említett 

területeken működő polgári egyesületek jogosultak. 

Azok a polgári egyesületek, amelyek 2021. 12. 31-ig nem nyújtották be a 2021. évi 

pályázat alapján odaítélt eszközök célirányos elköltéséről szóló jelentést, nem jogosultak a 

2022. évi pályázaton való részvételre.  

2. A támogatás eszközei 
A benyújtott jelentkezések és az egyesületek programjaiban szereplő pozitívan értékelt 

rendezvények alapján, illetve az egyesületek működésére a Topolya Helyi Közösség 

2022.01.01.- 09.30. időszak évi pénzügyi terve által előirányzott, összesen 654.800,00 dinár 

összegben hagyunk jóvá pénzeszközöket. 

3. Az eszközök odaítélésére vonatkozó jelentkezés benyújtása 
A polgári egyesületek a polgári egyesületeknek Topolya Helyi Közösség eszközeiből 

szánt pénzeszközök odaítélési eljárásának lebonyolításával megbízott bizottsághoz nyújtják 

be az eszközök odaítélésére vonatkozó jelentkezést. 

A pályázati jelentkezési űrlap letölthető a www.btopola.org.rs községi honlapról, vagy 

átvehető Topolya Helyi Közösség Szakszolgálatának épületében a Fő utca 44. szám alatt.  

 4. Az eszközök odaítélésének kritériumai 
Az eszközöket a következő kritériumok alapján ítéljük oda: 

- a társfinanszírozandó terület, az időtartam hossza, a megvalósításba bekapcsolódó 

személyek száma, a polgári egyesület tevékenységének fejlődési lehetősége és 

fenntarthatósága; 

- a közérdek kielégítésének terjedelme, a helyzet előmozdításának foka azon a 

területen, amelyen az eszközöket realizálják; 

- a működési költségek és a rendezvények más forrásból történő társfinanszírozása 

(saját bevétel, alapok, Európai Unió, ajándékok, adományok, hagyaték, hitel, stb.). 

5. A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok melléklendők: 

1. Tanúsítvány (bizonylat, kivonat) arról, hogy az egyesületet Topolya Helyi Közösség 

területén található székhellyel az illetékes szervnél bejegyezték 

2. Az egyesület alapszabályának hitelesített fénymásolata, melyben megállapítást nyer, 

hogy az egyesület céljait a program megvalósítását illető területen valósítják meg 

3. Az egyesület programja vagy a rendezvény terve 

6. A pályázat 2022. 02. 18-ig van nyitva. 
A pályázati jelentkezés a szükséges dokumentációval Topolya Helyi Közösség 

Szakszolgálatának épületében, a Fő utca 44. szám alatt, nyújtható be.  

http://www.btopola.org.rs/


A nem idejében beérkezett és hiányos dokumentációval rendelkező jelentkezéseket 

nem vesszük figyelembe.   
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