A polgári egyesületek Topolya községi költségvetéséből való támogatásáról szóló 1108/2015 számú 2015. 02. 04-i keltezésű szabályzat 5. szakasza alapján a Topolya község
költségvetési pénzeszközeinek a polgári egyesületek részére való odaítélését lebonyolító
Pályázati Bizottság meghirdeti az alábbi
P ÁLYÁZAT OT
A POLGÁRI EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSI ÉS PROGRAMSZERŰ RENDEZVÉNYEI
KÖLTSÉGEINEK KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL VALÓ TÁRSTÁMOGATÁSÁRA
Az eszközöket a működés és a programszerű rendezvények költségeinek társtámogatására
ítéljük oda a polgári egyesületeknek a 2019. évre a tűzvédelemre vonatkozóan.
1. A pályázaton való részvétel joga:
A pályázaton való részvételre jogosult minden olyan önkéntes tűzoltó egyesület, mely
Topolya község területén működik.
Azon polgári egyesületek, melyek 2018.12.31-ig nem nyújtották be a 2018. évi pályázat
alapján pénzügyi támogatást nyert rendezvények lebonyolításáról szóló jelentést, azon az
űrlapon keresztül, melyet a község internetes oldaláról, a www.btopola.org.rs honlapról
tölthettek le, vagy személyesen Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Iktatójában
vehettek át, nem jogosultak a 2019. évi pályázaton való részvételre.

2. A támogatás feltételei
A benyújtott igénylések és a kedvezően elbírált programszerű rendezvények alapján,
pénzügyi támogatást hagyunk jóvá 1.800.000,00 dinár teljes kerettel, mely eszközöket
Topolya községi költségvetésében irányozták elő, mint a 15. Program: Helyi önkormányzat
általános szolgáltatásai, 228 - Nem kormányzati szervezetek támogatása a tűzvédelem terén
helyrend alatt.
3. Az eszközök odaítélésére vonatkozó igénylések benyújtása
A 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 jelentkezést bírálják el.
4. Az igénylés mellé az alábbi iratokat kell mellékelni:
1. Tanúsítvány (bizonylat, kivonat) arról, hogy az illető egyesületet bejegyezték az illetékes

szerv jegyzékébe

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

az egyesület céljait a program megvalósítását illető területen realizálják
3. Az egyesület fizetőképességének bizonyítéka, illetve a 2017. évi zárszámadás jelentése
4. Az aláírás hitelesítésének fénymásolata (OP-űrlap)
5. A Kincstári Igazgatóságnál való számlanyitás bizonylatának fénymásolata
6. A program vagy rendezvény terve
7. Az előző évi tagdíj befizetésének végrehajtásáról szóló tanúsítvány (kivonat)

A hiányos vagy késve érkező, eszközök odaítélésére vonatkozó igénylések nem kerülnek
elbírálásra.
5. A működési költségek és rendezvények pénzügyi támogatásának mértéke a
következő kritériumok figyelembe vételével kerül meghatározásra:
- a projekt megfelel-e a pályázat követelményeinek 1-10 pont
- az előző évek programjaiból szerzett tapasztalatok és megvalósított eredmények 1-10 pont
- a program referenciái: a program időtartama, a bekapcsolt személyek száma, a program
fejlődése és fenntarthatósága 1-10 pont
- együttműködés a közösség többi tagjával 1-10 pont
- a korábban kapott költségvetési eszközök törvényes és hatékony felhasználása 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 tekintik, hogy elálltak az odaítélt eszközöktől.
A pályázati időszak 2019. január 22-ig tart.
Az iratanyag átadása Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában lehetséges.
Minden további felvilágosítás a 715-899-es telefonszámon kapható.
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