
A polgári egyesületek Topolya községi költségvetéséből való támogatásáról szóló, 110-
8/2015-V. számú, 2015. 02. 04-i keltezésű szabályzat 5. szakasza alapján a Topolya községi 
költségvetési eszközeinek a polgári egyesületek részére való odaítélési eljárását lebonyolító 
Pályázati Bizottság meghirdeti az alábbi 

 
P Á L Y Á Z A T O T  

TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZEINEK A POLGÁRI 
EGYESÜLETEK PROGRAMSZERŰ HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEINEK 

MEGTARTÁSÁRA VALÓ ODAÍTÉLÉSÉRE 2019-BEN  
 

Az eszközöket a hagyományos rendezvények megtartásának társtámogatására ítéljük oda 
2019-ben, Topolya község területén, községünk és gasztronómiánk népszerűsítése, községünk 
turisztikai potenciáljának fejlesztése, sok ember (több mint 3000 látogató) egy helyen való 
összegyűlése céljából, akik étel- és italkóstolón vesznek részt, illetve ételkészítés szemlélői és 
résztvevői. 

 
  1. A pályázaton való részvétel joga: 
 
E pályázaton való részvételre minden Topolya községbeli, mezőgazdasági területen 
tevékenykedő polgári egyesület jogosult, amelynek van tapasztalata nagyobb rendezvények 
megszervezésében.  
Azok a polgári egyesületek, melyek 2018. december 31-ig nem nyújtották be a 2018. évi 
pályázat alapján pénzügyi támogatást nyert rendezvények lebonyolításáról szóló jelentést, 
nem formálhatnak jogot a 2019. évi pályázaton való részvételre. 

 
 2. A támogatás feltételei  
 
A benyújtott kérelmek és a kedvezően elbírált programszerű rendezvények alapján, 
pénzeszközöket hagyunk jóvá az 500.000,00 dináros teljes keretből, mely eszközöket Topolya 
községi költségvetése irányozza elő, az 5. rész - Községi Közigazgatási Hivatal, 5.1. fejezet – 
Községi Közigazgatási Hivatal, 5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés, 421. 
feladatkör – A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helybeli közösségben, 
481. gazdasági besorolás, 90. helyrend – Mezőgazdasági területen tevékenykedő nem 
kormányzati szervezetek támogatása alatt.  
 

3. Az eszközök odaítélésére vonatkozó kérelmek benyújtása  

 

Az eszközök odaítélésére irányuló pályázat résztvevői a jelentkezési űrlapot letölthetik a 
község honlapjáról (www.btopola.org.rs), vagy személyesen Topolya Községi Közigazgatási 
Hivatalának iktatójában vehetik át.  
    

MEGJEGYZÉS  
Egy polgári egyesület csak egy jelentkezést nyújthat be. Amennyiben egy egyesület több 
jelentkezést nyújtana be, ezek közül csakis az elsőnek benyújtott jelentkezés kerül elbírálásra.  
  



 4. A kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:  
 

1. Tanúsítvány (bizonylat, kivonat) arról, hogy az illető egyesületet bejegyezték az illetékes 
szerv jegyzékébe  

2. Az egyesület alapszabály-kivonatának fénymásolata, melyben megállapítást nyer, hogy az 
egyesület céljait a program megvalósítását illető területen realizálják   

3. Az egyesület fizetőképességének bizonyítéka, illetve a 2017. évi zárszámadásról szóló 
jelentés  

4. Az aláírás hitelesítésének fénymásolata (OP-űrlap)  
5. A Kincstári Igazgatóságnál való számlanyitásról szóló bizonyíték fénymásolata (ha az 

igazgatóságnál nem nyitott számlát, kereskedelmi banknál való számlanyitás szerződésének 
fénymásolata)  

6. A program vagy rendezvény terve  
7. Az előző évi tagdíj befizetésének végrehajtásáról szóló igazolás (kivonat) 
8. A pályázat résztvevőjének kell, hogy legyen referenciája, vagyis tapasztalata nagyobb 

rendezvények (több mint 3000 látogató) megszervezésében 
 

A hiányos vagy késve érkező eszköz-odaítélési kérelmek nem kerülnek elbírálásra. 
 

5. A rendezvényköltségek finanszírozására szánt pénzeszközök odaítélésében való 
részvétel mértékének meghatározása során az alábbi kritériumokból indulunk ki: 

- a projekt összehangoltsága a pályázat valamennyi kritériumával (1-10 pont) 
- az eddigi tapasztalatok és a program megvalósított eredményei az elmúlt években (1-

10 pont) 
- a program jellemzői: a program időtartama, a programba bekapcsolódó személyek 

száma, a program fejlesztési lehetősége és fenntarthatósága (1-10 pont) 
- együttműködés a helybéli közösséggel (1-10 pont) 
- a községi költségvetésből korábban odaítélt eszközök felhasználásának 

törvényessége és hatékonysága (1-10 pont)  
  
A tárgyalt eszközök szigorúan rendeltetésszerűek, a község fenntartja jogát ezen eszközök 
rendeltetésszerű használatának szervei által való ellenőrzésére.  
Amennyiben a polgári egyesületek képviselői nem írnák alá a szerződést az aláírásra való 
felkérés vételétől számított 5 napon belül, úgy tekintjük, hogy elálltak az odaítélt eszközöktől. 
 

 A pályázat 2019. 10. 02-ig érvényes.  
 

A pályázati jelentkezést a mellékletekkel együtt Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának 
iktatójában kell átadni, a borítékon az alábbi felirat álljon: 453-35/2019-V és Pályázat 
Topolya községi költségvetési eszközeinek a polgári egyesületek programszerű hagyományos 
rendezvényeinek megtartására való odaítélésére 2019-ben. Minden további felvilágosítás a 
715-899-es telefonszámon kapható.   
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