
A Topolya község területén levő művelődési központok támogatásának és 
társtámogatásának feltételeiről és módjáról szóló Szabályzat 2. szakaszának 3. bekezdése 
(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/1. szám) alapján, A Topolya község területén levő 
művelődési központok és művelődési egyesületek részére előirányzott eszközök odaítélési 
eljárását lebonyolító Bizottság meghirdeti az alábbi   

P ÁLY Á ZA T O T  
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK 2018. ÉVI ODAÍTÉLÉSÉRE   

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ MŰVELŐDÉSI KÖZPONTOK ÉS  
MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK RÉSZÉRE   

 
I. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK CÉLJA   

A vissza nem térítendő eszközök odaítélésének alapvető célja a Topolya község területén levő 
művelődési központok és művelődési egyesületek, valamint bizonyos művészeti ágakkal 
(népművészet, irodalom, színjátszás, képzőművészet, zeneművészet és kézművesség) 
foglalkozó jogalanyok pénzügyi segítése a 2018. évben.  

II. AZ ODAÍTÉLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT ESZKÖZÖK   

  Az illető eszközöket Topolya 2018. évi községi költségvetésének 193. helyrendje – 

Művelődési egyesületek támogatása jogcímen biztosították 5.020.000,00 dináros összegben.   

III. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓI  

A pályázaton való részvétel jogában áll a Topolya község területén levő, minden 
művelődési központnak és művelődési egyesületnek, valamint bizonyos művészeti ágakkal 
(népművészet, irodalom, színjátszás, képzőművészet, zeneművészet és kézművesség) 
foglalkozó jogalanynak.  

IV. A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI   

  A pályázaton való részvétel végett, a jelöltnek az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:   

- bejegyezték az illetékes állami szervnél és   

- székhelye Topolya község területén van.   

  

  

  

  
V. AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSE VÉGETTI JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA   

 A pályázat résztvevői jelentkezést nyújtanak be az eszközök odaítélése végett, A Topolya 
község területén működő művelődési központok és művelődési egyesületek részére 



előirányzott eszközök odaítélési eljárásának lebonyolításával megbízott Bizottsághoz, mely 
mellé benyújtandó:  

- az állami szerv végzése az illető társaság bejegyeztetéséről (az újonnan 
alakult jogalanyok esetében) 

- az előző (2017.) évi működésről szóló jelentés 
- az eszközök odaítélése végetti pályázat évére (2018) szóló munkaterv   
- a Szabályzat alapján felhasznált eszközök pénzügyi terve     
- olvashatóan kitöltött kérdőív, mely átvehető a Községi Művelődési 

Házban vagy letölthető a www.btopola.org.rs internetes oldalról. 

VI. A JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

 A szükséges iratanyaggal kiegészített jelentkezéseket A Topolya község területén működő 
művelődési központok és művelődési egyesületek részére előirányzott eszközök odaítélési 
eljárásának lebonyolításával megbízott Bizottsághoz kell eljuttatni, 2018. január 19-ig, 
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Tito marsall u. 30. sz. alatti iktatójában, minden 
munkanapon 8,00 és 15, 00 óra között.  

 A késve érkező és hiányos jelentkezéseket nem veszik figyelembe. 

A lebonyolított pályázati eljárást követően e Bizottság pontozási eljárást bonyolít le, a 
Szabályzat követelményei alapján, s összeállítja az eszközök elosztásáról szóló jegyzéket.   

 Az egyes jelöltek részére előirányzott eszközök odaítéléséről szóló javaslatot a községi 
elnökhöz továbbítják, az egyes jelöltek részére odaítélendő eszközök mértékéről szóló 
határozat meghozatala végett.   

 Amennyiben egy jelölt részére eszközöket hagytak jóvá, de (a felhívást követő 5 napon belül) 
nem írná alá az erről szóló szerződést, az odaítélt eszközöktől elálltnak tekinthető.   

A Topolya község területén működő művelődési 
központok és művelődési egyesületek részére előirányzott 
eszközök odaítélési eljárásának lebonyolításával megbízott 
Bizottság  
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