
A polgári egyesületek Topolya község költségvetéséből való finanszírozásának 110-18/2019-

V számú, 2019. 12. 18-i keltezésű Szabályzata 14. szakasza, a Topolya község területén a 

mezőgazdasági termelőknek adminisztrációs-technikai támogatást nyújtó egyesületek programjainak 

és projektjeinek finanszírozására és társfinanszírozására irányuló 453-2/2022-V számú, 2022. 01. 11-i 

keltezésű, lebonyolított nyilvános pályázat, valamint a 2022. 02. 28-i keltezésű, Topolya község 

területén a mezőgazdasági termelőknek adminisztrációs-technikai támogatást nyújtó egyesületek 

programjainak és projektjeinek finanszírozására és társfinanszírozására előirányozott pénzeszközök 

odaítéléséről szóló Határozatjavaslat alapján Topolya Községi Elnöke 2022. 02. 28-án meghozza az 

alábbi: 

 

 

VÉGZÉST PÉNZESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKNEK ADMINISZTRÁCIÓS-TECHNIKAI 

TÁMOGATÁST NYÚJTÓ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK ÉS PROJEKTJEINEK 

FINANSZÍROZÁSÁRA ÉS TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA 

 

I. 

 

Eszközöket ítélünk oda Topolya község területén a mezőgazdasági termelőknek 

adminisztrációs-technikai támogatást nyújtó egyesületek programjainak és projektjeinek 

finanszírozására és társfinanszírozására: 

 

 
A jelentkezés benyújtója A projekt/program elnevezése Pontszám 

Odaítélendő 

eszközök 

1 
Topolya Község Fejlesztési 

Társulása 

Feltételek megteremtése a Topolya 

község területén található 

mezőgazdasági gazdaságok számára a 

támogatások hatékonyabb 

felhasználásának lehetővé 

tételéhez 2022-ben 

48 3 272 000,00 

2 
Gazdakör, Zentagunaras 

Adminisztratív-technikai támogatás 

biztosítása a termelők számára, 

valamint képzések, előadások 

szervezése Zentagunaras területén 

43 863 600,00 

3 
Gazdakör, Gunaras 

Adminisztratív és technikai támogatás 

nyújtása a mezőgazdasági termelőknek 

Gunaras helyi közösség területén 

2022-ben 

42 850 000,00 

4 

Győzelem Pobeda 

Fejlesztéséért Polgári 

Egyesület 

Adminisztratív és technikai támogatás 

nyújtása a mezőgazdasági termelőknek 

Pobeda helyi közösség területén 2022-

ben 

42 850 000,00 

5 

Bajsai Mezőgazdászok 

Egyesülete 

Együttműködés, tájékoztatás, képzés, 

valamint adminisztratív és technikai 

támogatás a mezőgazdasági termelők 

számára 

41 841 948,00 



6 

ZENIT Kutatói Társaság, 

Topolya 

Tematikus előadások szervezése a 

mezőgazdaság területén, valamint 

adminisztratív és technikai támogatás 

nyújtása a mezőgazdasági termelők 

számára Topolya község területén 

40 792 452,00 

7 

Urko Regionális 

Kommunikációs Egyesület 

Adminisztratív és technikai támogatás 

nyújtása a mezőgazdasági termelők 

számára, valamint a pályázatok 

figyelemmel kísérése és a 

mezőgazdasági 

termelők tájékoztatása  

39 730 000,00 

 

 

II. 

 

 A jelen végzés végrehajtására szánt eszközöket a Topolya 2022. évi községi költségvetéséről 

szóló határozatban (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2021/31. szám) terveztük be.   

 

 

III. 

 

 A jóváhagyott eszközök megvalósítása a polgári egyesületek projektjeinek/programjainak 

finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló szerződés alapján történik, melyet Topolya község és a 

jelen végzés I. pontjában foglalt egyesületek kötnek meg. 

 

IV. 

 

 A jelen végzés végleges, ellene közigazgatási per indítható, s megjelenik Topolya község 

hivatalos honlapján és az e-Uprava portálon.  
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