A sporttörvény 138. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 16/10 szám), Topolya
község Statútumának 64. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 19/5 szám), valamint Topolya
Községi Tanácsáról szóló Határozat 37. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 20/25.2) Topolya
Községi Tanácsa, annak 2022. január 6-i ülésén meghozta az alábbi
SZABÁLYZAT
A SPORTSZERVEZETEK TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ
TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS EZEK BESOROLÁSÁNAK
KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS MÉRCÉIRŐL

1. szakasz
Jelen Szabályzat részletesebben meghatározza az eszközök odaítélésének részletesebb feltételeit,
szempontjait, módját és eljárását Topolya községi költségvetéséből az illetékes országos sportági
szövetségek keretein belül sportversenyeken résztvevő, Topolya községben székhellyel rendelkező
sportszervezetek (a továbbiakban: sportszervezetek) társfinanszírozására, azaz a Község területén az
polgárok sportigényeit kielégítő programtevékenységek, projektek jóváhagyását.
2. szakasz
A sportszervezetek programtevékenységeihez és projektjéhez szükséges források összegét Topolya
Község költségvetéséről szóló határozat határozza meg.
3. szakasz
A sportszervezetek programtevékenységeihez és projektjeihez nyújtott eszközöket Topolya község
költségvetéséből a sportszervezetek és a sport területén megvalósuló külön programok
társfinanszírozására irányuló nyilvános pályázat (a továbbiakban: Pályázat) útján ítélik oda.
A pályázat szövege az alábbiakat tartalmazza:
- a pályázat tárgyát képező eszközök rendeltetését;
- azon sportügyi jogalanyok meghatározását, amelyek felhatalmazást nyernek a pályázatra
való jelentkezésre;
- a jelentkezés mellé kötelezően csatolandó mellékletek feltüntetését;
- a jelentkezések benyújtásának határidejét;
- a jelentkezések benyújtásának illetve megküldésének postacímét;
- azon megjegyzést, mely szerint a hiányos és késve érkező jelentkezéseket nem veszik
figyelembe;
- egyéb, a pályázat szempontjából lényeges elemeket.
A pályázat megjelenik Topolya Község hivatalos honlapján, valamint az e-Uprava portálon.
4. szakasz
A pályázatot a Községi elnök hirdeti meg, és a Községi Elnök által megalakított sportügyi eszközök
odaítélésével megbízott Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) folytatja le.
A Bizottság a törvény és a jelen Szabályzat alapján szakértői felülvizsgálatot végez és értékeli
a benyújtott javaslatokat.
A Bizottság olyan program- és projektjavaslatok esetében, ahol további információkra, pontosításokra,
helyesbítésekre van szükség, a javaslat Községi Elnökhöz történő benyújtása előtt további pontosítást
vagy helyesbítést kérhet a pályázótól vagy a program hordozójától.
A bizottságnak elnöke, elnökhelyettese és három tagja van, akik közül az egyik Topolya Község
Sportegyesületének képviselője.
A Bizottság ülését a Bizottság elnöke hívja össze és munkáját irányítja.
Az eszközök odaítélését évente egyszer végzik.

5. szakasz
E Bizottságot az alábbi illetőségi körökkel ruházzuk fel:
- a jelen szabályzattal összhangban álló, pályázati iratanyag előkészítése,
- megállapítja a sportszervezetek általi jelentkezések értékelésének és rangsorolásának
jegyzékét, legkésőbb 8 nappal a jelentkezések benyújtására szabott határidő leteltét követően,
- a községi elnöknél benyújtja a pályázók működési költségeinek társtámogatására szolgáló
eszközök odaítéléséről szóló határozati javaslatot, az értékelést és rangsorolást tartalmazó jegyzék
megállapításától számított 8 napon belül.
6. szakasz
A Bizottság tagjai nyilatkozatot kötelesek aláírni arról, hogy a Bizottság munkájával és
döntéshozatalával, azaz a Pályázat lebonyolításával kapcsolatban magánérdekük nincs (Nyilatkozat az
összeférhetetlenség hiányáról).
A kijelölt személy nem intézkedhet a Bizottság tagja minőségében az e szakasz 1.
bekezdésében említett nyilatkozat aláírása előtt.
Amennyiben a Bizottság tagja megállapítja, hogy összeférhetetlenségben van, köteles
haladéktalanul tájékoztatni a Bizottság többi tagját, és felmentést kap a további munkavégzés alól.
Az összeférhetetlenség feloldásáról az illetékes szerv minden esetben külön dönt,
összeférhetetlenség megállapítása esetén a Bizottságba új tagot jelöl ki pótlására.
Összeférhetetlenség áll fenn, ha a Bizottság tagja vagy családtagja (házastárs vagy élettárs,
gyermek vagy szülő), alkalmazottja vagy a sportszervezet testületének tagja részt vesz a pályázaton,
illetve azokkal a sportszervezetekkel kapcsolatban bármilyen anyagi vagy immateriális érdeke
fűződik, amely ellentétes a közérdekkel, családi kötelékek, gazdasági vagy egyéb közös érdekek
esetén.
7. szakasz
A jelen szabályzat 1. szakaszában tárgyalt jog megvalósítása azon szervezetek számára lehetséges,
melyek a törvénnyel és sportszabályokkal összhangban az alábbi feltételeknek tesznek eleget:
- a törvénnyel összhangban bekerültek a megfelelő nyilvántartásba,
- székhelye és tevékenysége Topolya község területén legyen, vagy tevékenységével képviselje
Topolya községet,
- a Sporttörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 10/16. sz.) szerint jöttek létre,
- Topolya Község Sportegyesületének tagjai és tevékenységüket legalább egy évig folyamatosan
végzik,
- kizárólag vagy túlnyomórészt nonprofit alapon működnek, ha a Törvény másként nem rendelkezik
- Szerbia illető sportági szövetségének tagjai, s hogy az illető klub szerepel a Szövetség hivatalos
adatbázisában;
- betagosodott vagy szerződés által alkalmazott sportolókkal rendelkeznek;
- biztosított és megfelelő helyiséggel, illetve sportlétesítményekkel és sportfelszereléssel
rendelkeznek;
- megfelelő belső szervezettel rendelkeznek;
- legalább egy szakmailag képzett edzővel rendelkeznek (szakági diplomával vagy a föderáció illetve
szövetség licenszével rendelkezik), amennyiben ezt a versenyszabályzat előirányozza
- a megállapított határidők szerint pénzügyi mutatókkal ellátott éves terveket, munkaprogramokat,
valamint az előző évben elért sporteredmények pontos adatait benyújtják,
- hogy az előző évre vonatkozóan a tárgyévet illetően narratív és pénzügyi beszámolót nyújtanak be a
Topolya Község eszközeiből finanszírozott projekt/program megvalósításáról.
8. szakasz
A sportszervezet számára nem hagyják jóvá a programot vagy projektet a forráselosztás folyamatában,
ha:
- összeférhetetlenségbe került,
- szándékosan vagy rendkívüli gondatlanságból hamisan adta meg a jelentkezési lapon előírt
adatokat, vagy nem adott meg minden szükséges információt,

- megpróbált bizalmas információkat szerezni, vagy befolyásolni a jelen szabályzat 4.
szakaszban említett Bizottságot vagy Község illetékes szerveit az értékelési időszakban vagy bármely
korábbi eszköz elosztási eljárás során.
9. szakasz
A teljes pályázati dokumentációt egy zárt küldeményben kell benyújtani.
A kérelmet a Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában vagy postai úton kell benyújtani az
alábbi címre:
TOPOLYA KÖZSÉG
ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI- ÉS TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGÜGYI OSZTÁLY
TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGÜGYI OSZTÁLY
Nyilvános pályázat vissza nem térítendő eszközök Topolya község költségvetéséből való
odaítélésére sportszervezetek és a sport területén megvalósítandó külön programok
társfinanszírozására Topolya község területén
Tito marsall u. 30
24300 Topolya
10. szakasz
A jelentkezések értékelését és rangsorolását tartalmazó jegyzék meghozatalát követően, a Bizottság a
Községi Elnökhöz benyújtja A pályázók működési költségének, vagy programszerű rendezvényeinek
társtámogatására szolgáló pénzeszközök odaítéléséről szóló Végzésjavaslatot.
Az indoklással ellátott, bizottsági javaslatot az összes bizottsági tag aláírja.
A jegyzéket megsemmisítik, ha a programtevékenységekre, projektekre vonatkozó javaslatok
meghozatalában, valamint a jegyzék összeállításában olyan tag vett részt, aki a kedvezményezettel
kapcsolatban összeférhetetlenségbe került.
11. szakasz
A községi elnök végzést hoz az eszközök odaítéléséről, mégpedig a működési költségek
társtámogatása illetve a sportrendezvények szervezése végett, mely végzés végleges, s ez ellen
igazgatási per indítható.
A községi elnök a község hivatalos honlapján, az eszközök odaítéléséről szóló végzés mellett,
megjelenteti az igényeltnél kevesebb eszközökhöz jutott pályázókról szóló tájékoztatást, hogy ezek
haladéktalanul benyújthassák az új kiadástervet, az odaítélt eszközökkel összhangban, illetve hogy
értesítést küldjenek az odaítélt eszközöktől való elállásról.
12. szakasz
Az eszközök pályázók részére való odaítéléséről szóló határozat meghozatalát követően, a
sportegyesületek és a községi elnök között szerződést kötnek.
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt szerződés szabályozza a szerződő felek közötti
kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, a jóváhagyott eszközök átutalásának módját és határidejét, a
megvalósítás határidejét, az elnyert eszközök megvalósításáról szóló jelentéstétel kötelezettségét,
valamint a szerződő felek közötti más jogokat és kötelezettségeket.
Amennyiben a sportszervezetek képviselői nem írnák alá a szerződést az aláírásra való felkérés
vételétől számított 5 napon belül, úgy tekintendő, hogy ezek az odaítélt eszközöktől elálltak.
A pénzeszközök odaítéléséről megkötött szerződés egy példányát megküldik a Községi
Közigazgatási Hivatal Pénzügyi Osztályához, ezek megvalósítása végett.
13. szakasz
Azon sportegyesületek melyek részére eszközöket ítéltek oda, kötelesek az elnyert összeg
felhasználásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a folyó év végéig jelentést benyújtani az
eszközök megvalósításáról.
A jelentéseket írásban, a Község honlapján közzétett, előírt formanyomtatványon,
csatolmányokkal, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában.
14. szakasz
A pénzeszközök használói kötelesek a pénzeszközöket kizárólag arra a célra felhasználni,
amelyre azokat elkülönítették.

A pénzeszközök nem megfelelő elköltése a pályázaton elnyert pénzeszközök visszafizetését
eredményezi, valamint vehetnek részt a következő évi pályázaton.
A felhasználatlan eszközök visszatérítésének feltételeit és módját szerződés állapítja meg,
melyet a jelen szabályzat 12. szakaszának rendelkezései szerint kötnek meg.

15. szakasz
A Bizottság igényeinek megfelelő szakmai-adminisztratív és műszaki feladatokat Topolya Község
Közigazgatási Hivatala illetékes szervezeti egysége - Társadalmi Tevékenységügyi Osztálya látja el.
AZ ESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI
16. szakasz
A jelen Szabályzat azokon az általános feltételeken túl, amelyeket egy sportszervezetnek költségvetésfelhasználóként teljesítenie kell, meghatározza azokat a kritériumokat is, amelyek alapján
kategorizálják, amelyek pedig a következők:
Az elért eredmények
II Országos rangsorolás
III. Az illető sportág tömegessége
IV. Az ágazat hagyománya
I. ELÉRT SPORTEREDMÉNYEK
17. szakasz
A TÖMEGSPORTOKRA alkalmazandó pontozás:
TÖMEGSPORTOK, azaz rendes versenyrendszerben - ligarendszerben szereplő sportszervezetek,
legalább hat egyesülettel.
A sportszervezetek besorolásának kritériumai a következők:
1) a rendes versenyrendszerben küzdő korcsoportok száma (1. táblázat)
2) a bejegyzett sportolók teljes száma / korcsoport és nem szerint / (2. táblázat)
3) a versenyzés foka (3. táblázat)
4) a veteránok és 2 alsóbb csoport eredményei (ifjak, kadétok vagy serdülők) (4. és 5.
táblázat)
5) oktatási programok
6) fejlesztési programok
7) a licensszel (hivatalos engedéllyel rendelkező) edzők teljes száma
8) a hivatásos edzők teljes száma
1) 1. táblázat
Veteránok
10 pont
10 pont
10 pont
2) 2. táblázat
Veterán
pontok
ok

Ifijak
20 pont
10 pont
nincs

Kadétok
20 pont
10 pont
nincs

Serdülők
20 pont
nincs
nincs

Kölyökcsapat
20 pont
nincs
nincs

Kölyökc
Összpo
pontok
sapat
ntszám
290
60 pont 1-15
60 pont
pont
390
80 pont 16-25
80 pont
pont
120
580
120 pont 26-35
pont
pont

Ifjak

pontok

Kadétok pontok

Serdülők pontok

1-10

50 pont

1-15

60 pont

1-15

60 pont

1-15

11-20

70 pont

16-25

80 pont

16-25

80 pont

16-25

21-30

100 pont 26-35

120 pont 26-35

120 pont 26-35

Összpontszám
90 pont
30 pont
10 pont

3) 3. táblázat
Veteránok

Ifjak

Kadétok

Serdülők

Kölyökcsapat

Összpontszám

Országos szint
I fok

60 pont

50 pont

50 pont

50 pont

50 pont

260 pont

II fok

50 pont

40 pont

40 pont

40 pont

40 pont

210 pont

III fok

40 pont

30 pont

30 pont

30 pont

30 pont

160 pont

IV fok

30 pont

20 pont

20 pont

20 pont

20 pont

110 pont

V fok

20 pont

10 pont

10 pont

10 pont

10 pont

60 pont

IV fok

10 pont

5 pont

5 pont

5 pont

5 pont

30 pont

4) 4. táblázat - veteránok
1 – 3 helyezés

középmezőny

sereghajtók - utolsó 3
helyezés

Országos szint
I fok

30 pont

25 pont

20 pont

II fok

25 pont

20 pont

15 pont

III fok

20 pont

15 pont

10 pont

IV fok

15 pont

10 pont

8 pont

V fok

10 pont

8 pont

6 pont

VI fok

8 pont

5 pont

3 pont

5. táblázat - gyermekek – ifjak / kadétok / pionírok / kölyökcsapat
1 – 3 helyezés
középmezőny
részvétel
Országos szint
15 pont
12 pont
5 pont
Tartományi szint
12 pont
10 pont
5 pont
Körzeti szint
8 pont
8 pont
5 pont
Községi szint
7 pont
5 pont
5 pont
5) SPORTOKTATÁSI PROGRAM
A legfiatalabb korcsoportok sporttevékenységének / sportiskoláztatásának
sportszervezetek ösztönzését végezzük:
- rendesen nyilvántartott,
legfeljebb 15 tagra
- rendesen nyilvántartott,
legfeljebb 16-40 tagra
- rendesen nyilvántartott,
több mint 40 tagra

összpontszám
32 pont
27 pont
21 pont
17 pont

ösztönzése végett, a
60 pont
80 pont
100 pont

6) FEJLESZTÉSI PROGRAM
Amennyiben a sportszervezet tagját meghívják a nemzeti válogatottban való részvételért, a
fiatalokkal folytatott munka ösztönzésére, minden ismert játékosra 50 pont jár.
A tartományi válogatottban való részvételért, minden játékos esetében 35 pont jár.

7) LICENSSZEL RENDELKEZŐ NEMHIVATÁSOS EDZŐK
A sportszervezet részére, a szakmai munka előmozdítása végett, minden licensszel rendelkező,
nemhivatásos (amatőr) edzőre 30 pont jár.
8) HIVATÁSOS SZAKEMBEREK
A sportszervezet részére, mely szakmailag képzett edzővel rendelkezik, a jelen szabályzat
alapján, 60 pont jár.
Szintén a társfinanszírozási rendszerbe való belépéshez a sportszervezeteknek, kluboknak jelentést kell
benyújtaniuk a Községi Sportszövetségnek, azaz az előző időszak versenykiírásának (beszámolóinak)
fénymásolata, amelyből megállapítható: versenyek száma, csapatok száma, csapatban résztvevők
száma és elért eredmény.
18. szakasz
A KISSPORTOK esetében alkalmazandó pontozás: a rendes torna
versenyrendszerben szereplő sportszervezetek kritériumai:
1) a rendes versenyrendszerben küzdő korcsoportok száma (1. táblázat)
2) a bejegyzett sportolók teljes száma korcsoport és nem szerint (2. táblázat)
3) ha a klub a bajnoki versenyben is szerepel, akkor pontozása a 3. táblázat szerint történik.
4) eredmények (veteránok, ifjak, kadétok vagy serdülők)
5) oktatási programok
6) fejlesztési programok
7) a licensszel (hivatalos engedéllyel rendelkező) edzők teljes száma
8) a hivatásos edzők teljes száma

jellegű

A finanszírozási rendszerbe való belépéshez a klubok kötelesek jelentést benyújtani a Községi
Sportszövetséghez az előző időszak versenyeiről, amelyből eredményt lehet megállapítani.
1) 1. táblázat
veteránok
10 pont
10 pont
10 pont

2) 2. táblázat
veteránok
1-10
11-20
21-30

serdülők/kölyökcsapat
25 pont
nincs
nincs

ifjak/kadétok
20 pont
20 pont
nincs

pontok
50 pont
70 pont
100 pont

ifjak
1 - 15
16-25
26-35

pontok
60 pont
80 pont
120 pont

ifjak/kadétok
1 - 15
16-25
26-35

összpontszám
55 pont
30 pont
10 pont

pontok
60 pont
80 pont
120 pont

összpontszám
170 pont
230 pont
340 pont

3) 3. táblázat
Több liga–Külföld
Első liga (bajnoki)
Második liga
Vajdasági liga
Alacsonyabb rangú ligák

ligában való részvétel
25
20
15
10
5

elért 1-3. helyezés
40
30
20
10
5

elért 4-10. helyezés
20
15
10
5
3

A hivatalos bajnokságokat (vajdasági, szerbiai, európai, világbajnokság) a sportegyesület egy évben
csak egyszer tüntetheti fel.
A Nemzetközi bajnokságnak tekinthető, amennyiben egy versenyen legalább 3 idegen államból
származó, több mint 15 versenyző vesz részt.
A rendes bajnokságokon kívül (Vajdaság, Szerbia, Európa, Világbajnokság) a Klub legfeljebb 10,
tetszés szerinti verseny eredményeit tüntetheti fel, melyeken az év folyamán részt vett (összességben évente
14 verseny).
A részvétel pontozása csak akkor történhet, ha a versenyző az adott verseny résztvevőjeként az első
három (1., 2., 3.) helyezés egyikét sem szerezte meg, amennyiben dobogós lett, az erre vonatkozó szabályok
szerint értékelendő (így nem pontozható mindkét eshetőség).
4) EREDMÉNYEK (veteránok, ifjak, kadétok vagy serdülők)
AZ ALACSONYABB RANGÚ BAJNOKSÁGOK ÉS VERSENYEK PONTOZÁSA AZ ALÁBBIAK
SZERINT TÖRTÉNIK:
EGYÉNI
1. helyezés
6 pont
2. helyezés
3 pont
3. helyezés
2 pont
A VAJDASÁGI-TARTOMÁNYI BAJNOKSÁG PONTOZÁSA AZ
TÖRTÉNIK:
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
Részvétel

ALÁBBIAK SZERINT

EGYÉNI
15 pont
10 pont
5 pont
2 pont

SZERBIAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG PONTOZÁSA AZ ALÁBBIAK SZERINT TÖRTÉNIK:
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
Részvétel

1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
Részvétel

EGYÉNI
30 pont
20 pont
10 pont
5 pont
CSAPATVERSENY
20 pont
15 pont
10 pont
5 pont

A NEMZETKÖZI RANGÚ VERSENYEK (OPEN, KUPA, RÉGIÓ) AZ ALÁBBIAK SZERINT
TÖRTÉNIK:
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
Részvétel

EGYÉNI
60 pont
40 pont
30 pont
20 pont

1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
Részvétel

CSAPATVERSENY
30 pont
20 pont
15 pont
20 pont

AZ EURÓPA-BAJNOKI VERSENYEK PONTOZÁSA AZ ALÁBBIAK SZERINT TÖRTÉNIK
EGYÉNI
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
4-8 helyezés
Részvétel

160 pont
140 pont
120 pont
80 pont
50 pont

CSAPATVERSENY
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
4-8 helyezés
Részvétel

150 pont
120 pont
100 pont
80 pont
50 pont

A VILÁGBAJNOKI VERSENYEK PONTOZÁSA AZ ALÁBBIAK SZERINT TÖRTÉNIK:
EGYÉNI
1. helyezés
200 pont
2. helyezés
180 pont
3. helyezés
150 pont
4-8 helyezés
100 pont
Részvétel
80 pont
CSAPATVERSENY
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
4-8 helyezés
Részvétel

180 pont
160 pont
140 pont
100 pont
80 pont

5) SPORTOKTATÁSI PROGRAM
A legfiatalabb korcsoportok sporttevékenységének / sportiskoláztatásának ösztönzése végett, a
sportszervezetek ösztönzését végezzük
- rendesen nyilvántartott
legfeljebb 20 tagra
60 pont
- rendesen nyilvántartott
legfeljebb 21 - 40 tagra
80 pont
- rendesen nyilvántartott
több mint 40 tagra
100 pont
6) FEJLESZTÉSI PROGRAM
Amennyiben a sportszervezet felhívásban részesül, hogy tagjai az országos válogatottban
szerepeljenek, a fiatalokkal folyó munka ösztönzésére, a szervezet minden meghívott
játékosra/versenyzőre 50 pontot érdemel.
A tartományi válogatottban való részvételért, minden játékos esetében 35 pont jár.

7) LICENSSZEL RENDELKEZŐ NEMHIVATÁSOS EDZŐK
A sportszervezet részére, a szakmai munka előmozdítása végett, minden licensszel rendelkező,
nem hivatásos (amatőr) edzőre 30 pont jár.
8) HIVATÁSOS SZAKEMBEREK
A sportszervezet részére, mely szakmailag képzett edzővel rendelkezik, a jelen szabályzat
alapján, 60 pont jár.
II. ORSZÁGOS RANGSOROLÁS
19. szakasz
A sporttörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 16/10 sz.) és A sportok nemzeti osztályozásáról
szóló szabályzat (SzK Hivatalos Közlönye, 17/12. és 21/109. sz.) értelmében Topolya község
sportszervezetei a következő kritériumok szerint vannak besorolva:
- az illető sportág szerepel-e az olimpiai játékokon (NOB-tag)
- betagosodott-e a Nemzetközi Olimpiai Bizottságba (ARISF-tagság)
- tagja-e a Nemzetközi Bizottság által elismert sportágaknak (SPORTACCORD) 5. táblázat
5. táblázat
Sportág
Röplabda
Sportlövészet
Kézilabda
Labdarúgás
Kosárlabda
Úszás
Taekwondo
Tenisz
Asztalitenisz
Kerékpározás
Sakk
Tekézés
Karate
Versenytánc
Testépítés
Íjászat
Sporthorgászat
Sportlovaglás
Motorversenyzés
Jiu-jitsu
Aikido
Pikádó

NOB
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ARISF

SPORTACCORD

4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

III. AZ ILLETŐ SPORT TÖMEGESSÉGE
20. szakasz
A sportszervezeteket a következők szerint értékelik: az illető sport VAT területén való
elterjedtsége (a tevékeny klubok jegyzékébe való betekintés, az illető sportszövetség világhálós
oldalának, adatbázisának áttekintése) - 6. táblázat

6. táblázat
A sportklubok száma
2-10
11-29
30-59
60 felett

pontok
2 pont
5 pont
10 pont
15 pont

7. táblázat
1 korosztály
2 korosztály
3 korosztály
4 korosztály
5 korosztály
6 korosztály
7 korosztály

1 pont
3 pont
5 pont
6 pont
7 pont
8 pont
9 pont
IV. AZ ILLETŐ SPORTÁG HAGYOMÁNYA

21. szakasz
A sportszervezeteket a következő kritériumok szerint osztályozzák (8. táblázat)
- az első írásos okirat évszáma, mely bizonyítja az illető sport szervezett ápolását
- sportklub alakításának éve.
8. táblázat
A sport / klub Topolya község területén való megjelenése
1950-ig
1951 és 1980 között
1981 – napjainkig

10 pont
7 pont
5 pont

22. szakasz
Azon sportegyesületek részére, melyeknek rendes versenyrendszer nem áll rendelkezésére, az
eszközök odaítélése csakis a felkínált projektumok alapján történhet.
A sportszervezetek projektjeinek társtámogatása kritériumai a következők:
- hogy a projektnek szélesebb társadalmi jelentősége van,
- a sportszervezet működése szempontjából fontos,
- a sportszervezeti munka minőségének növelésére.
A sportesemények társfinanszírozásának kritériumai:
- többször is megtartották Topolya községben,
- sportszervezet népszerűsítése,
- nagyobb számú résztvevő bevonása,
- Topolya községet képviselik.

23. szakasz
Mindenre, amit a jelen Szabályzat, valamint A sport területén közérdekű programok
jóváhagyásáról és finanszírozásáról szóló Szabályzat (SzK Hivatalos Közlönye, 18/64 és 20/18) nem
határoz meg, A közérdekű egyesületi programok ösztönzéséhez szükséges vagy a

programtámogatáshoz hiányzó eszközökről szóló rendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 18/16. sz.),
valamint a polgári egyesületek Topolya községi költségvetéséből való pénzügyi támogatásáról szóló
Szabályzat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 19/18. szám) alkalmazandó.
24. szakasz
Jelen Szabályzat hatálybalépésével a sportszervezetek Topolya községi költségvetéséből való
támogatásáról és ezek besorolásának követelményeiről és mércéiről szóló Szabályzat (Topolya Község
Hivatalos Lapja, 15/2. és 20/1. számok) hatályát veszti.
25. szakasz
E szabályzat meghozatalának napján lép életbe s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.
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