
A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 
2014/83. – másik törvény, 2016/101. – másik törvény és 2018/47. szám), A polgári egyesületek 
programjainak ösztönzésére vagy ezen közérdekű programok megvalósításának hiányzó részére 
szolgáló eszközökről szóló rendelet 3. szakasza (AzSZK Hivatalos Közlönye, 2018/16. szám), 
Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2019/5. szám) alapján, 
a Községi Tanács 2019. 12. 18-án meghozta az alábbi 

 
S Z A B Á L Y Z A T O T  

 
A POLGÁRI EGYESÜLETEK TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ 

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRÓL 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 

A szabályzat tartalma 
 

1.szakasz 
 

E szabályzat részletesebben szabályozza az egyesületek programjainak (a továbbiakban: 
program), ösztönzésére vagy ezen közérdekű programok megvalósításának hiányzó részére, 
programszerű rendezvényeire és működési költségeire szánt eszközök Topolya községi 
költségvetéséből való odaítélésének feltételeit, kritériumait, mértékét, módját és eljárását, valamint 
ezek visszatérítésének módját és eljárását, az alábbi területeket illetően:  

- Hagyományápolás és kultúra, 

- művelődési rendezvények, 

- vallás 

- szociális és gyermekjólét, 

- ökológia és környezetvédelem, 

- mezőgazdaság, 

- monográfia- és könyvkiadás, 

- lapkiadói tevékenységek, 

- vállalkozás- és gazdaságfejlesztés, 

- tűzvédelem, 

- emberi jogok és multikulturalizmus, 

- műszaki és közlekedési kultúra 

valamint az elköltetlen, illetve nem rendeltetésszerűen elköltött eszközök visszatérítésének 
módját és eljárását. 
 

Az egyesület fogalma és az alkalmazás 
 

2. szakasz 
 

Egyesület alatt, a jelen szabályzat értelmében, önkéntes és polgári, nonprofit szervezet 
értendő, mely több természetes vagy jogi személy  egyesülési szabadságjoga alapján alakult, mégpedig 
meghatározott közös vagy általános, törvény és alkotmány által nem tiltott cél és érdek megvalósítása 



és előmozdítása érdekében, s mely bejegyzést nyert az illetékes szerv jegyzékébe, a törvénnyel 
összhangban. 

E szabályzat nem alkalmazandó a külön törvényben és e törvény alapján hozott 
jogszabályokban rendezett programok finanszírozására, illetve társfinanszírozására. 

Program 

3. szakasz 

Topolya község illetékes szerve az egyesületek által megvalósítandó közérdekű programokat ösztönzi, 
e szabályzat, valamint az illetékes szervnek a kormányrendelet és e szabályzat rendelkezéseivel 
összhangban hozott aktusainak rendelkezéseivel összhangban.  

A jelen szakasza 1. bekezdésében foglalt program különösen az alábbiakat tartalmazza: a program 
megvalósításának ügykörét, a program megvalósításának területét, a program időpontját és 
időtartamát, a program megvalósítása során végzendő tevékenységek célját, fajtáját és mértékét, 
valamint a program kivitelezéséhez szükséges személyek számát. 

Az a program, amelynek megvalósítása legfeljebb egy évig tart, formális értelemben projekt 
elnevezéssel is illethető.  

4. szakasz 

A polgári egyesületeknek szánt pénzeszközök felhasználásának beosztása és használata a törvénnyel, 
az említett rendelettel, a jelen szabályzattal és a Topolya községi költségvetéséről szóló, folyó évi 
határozattal összhangban végzendő.  

 
Pályázati bizottság 

 
5. szakasz 

 
A folyó évre odaítélendő pénzügyi eszközök mértékét a Topolya községi költségvetési 
pénzeszközei polgári egyesületek részére való odaítélési eljárásának lebonyolításával 
megbízott Pályázati Bizottság (a továbbiakban: bizottság) javasolja, melyet Topolya Községi 
Elnöke nevez ki, 4 éves időszakra.  
A bizottság elnökből és 6 tagból áll. 

6. szakasz 

A bizottsági tagok kötelesek nyilatkozatot aláírni arról, hogy nem fűződik magánérdekük a bizottság 
munkájához és döntéshozatalához, illetve a pályázat lebonyolításához (Nyilatkozat érdek-összeütközés 
hiányáról). 

A kinevezett személy nem járhat el bizottsági tagi minőségében, míg nem írta alá a jelen szakasz 1. 
bekezdésében foglalt nyilatkozatot. 

Érdek-összeütközés fennállása esetén a bizottsági tag erről kötelesen azonnal értesíteni a bizottság 
többi tagját, s kivonni magát a bizottság további munkájából. Az érdek-összeütközéssel kapcsolatban 
az illetékes szerv minden esetben külön dönt, amikor pedig érdek-összeütközést állapít meg, új tagot 
nevez ki helyettesként a bizottságba. 

Érdek-összeütközés áll fenn, ha a bizottság tagja vagy annak családtagjai (házastárs, élettárs, gyerek 
vagy szülő) a pályázó egyesület vagy az illető egyesülettel bármilyen módon kapcsolatban álló 
bármilyen más egyesület alkalmazottja vagy szervének tagja, vagy bármilyen anyagi vagy nem anyagi, 
közérdekkel ellentétes érdeke fűződik az illető egyesülethez, mégpedig családi kapcsolat, gazdasági 
érdek vagy más közös érdek esetén. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt nyilatkozat e szabályzat szerves része.  

A bizottság tagjai nem kapnak térítést munkájukért. 

 



7. szakasz 
 

A bizottság az alábbi hatáskörökkel rendelkezik: 

- előkészíti a pályázati iratanyagot, a rendelettel összhangban, 

- meghirdeti a nyilvános pályázatot a község hivatalos honlapján, 

- megállapítja a polgári egyesületek jelentkezéseinek értékelési és rangsorolási jegyzékét, a 
jelentkezések benyújtására szabott határidő leteltének napjától számított 60 napnál nem hosszabb 
határidőn belül. 

- a községi elnökhöz határozati javaslatot nyújt be a polgári egyesületek működési költségeinek és 
rendezvényeinek társtámogatására szánt pénzeszközök odaítélésére vonatkozóan, az értékelési és 
rangsorolási jegyzékre adható kifogás benyújtási határidejének leteltét követő 20 napon belül. 

6. szakasz 

A bizottsági üléseken az elnök elnököl, akit távolléte esetén egy általa kijelölt bizottsági tag 
helyettesít.  

A bizottság határozatait a tagság teljes létszámának szótöbbségével hozza.  

A bizottság munkájáról jegyzőkönyv készül. 

II. AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSA  
 

Éves program 
 

9. szakasz 
A Községi Elnök legkésőbb január 31-ig közzéteszi Topolya község hivatalos honlapján a nyilvános 
pályázatok kiírásának éves tervét, valamint megküldi a civil társadalommal való együttműködéssel 
megbízott irodának (a továbbiakban: iroda). 

A nyilvános pályázatok éves terve tartalmazza az eszközök folyósítójának adatait, a nyilvános pályázat 
(a továbbiakban: pályázat) területét, elnevezését és kiírásának tervezett időszakát, a pályázat fajtájától 
függően egyéb releváns adatokat. 

Kritériumok  

10. szakasz 

A működési költségekben vagy rendezvények megtartásának községi költségvetésből történő 
társtámogatásban kedvezményezett program, vagyis polgári egyesület megválasztása az alábbi 
követelmények alkalmazásával végzendő:  

1) referenciák: a társtámogatás által felölelt terület, időtartam, a felhasználók száma, a polgári 
egyesület tevékenységének és a program fejlesztési lehetőségei és ezek fenntarthatósága; 

2) az elért célok: a közérdek kielégítésének mértéke, az illető terület előmozdításának eszközök 
megvalósítását követő mértéke; 

3) a működési költségek és rendezvények költségeinek más forrásokból történő társtámogatása: saját 
bevételek, a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy más helyi önkormányzat költségvetése, 
EU-alapok, ajándékok, adományok, hagyatékok, kölcsönök és egyebek, a programok pénzügyi 
támogatása hiányzó eszközeinek esetében; 

4) az eszközök felhasználásának törvényessége és hatékonysága, valamint a korábbi programok 
fenntarthatósága: ha korábban használtak községi költségvetési eszközöket, teljesítették-e 
szerződésben rögzített kötelezettségeiket. 

A program jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt kritériumok alkalmazásával történő 
megválasztásának részletesebb mércéi: 

- a projekt összehangoltsága a pályázat valamennyi követelményével (1-10 pont); 



- eddigi tapasztalat és az előző évek programjainak megvalósult eredménye (1-10 pont); 

- a program referenciái: a program időtartama, a programba bevont személyek száma, a program 
fejlesztési lehetősége és fenntarthatósága (1-10 pont); 

- a helybéli közösséggel való együttműködés (1-10 pont); 

- a községi költségvetésből korábban kapott eszközök felhasználásának törvényessége és hatékonysága 
(1-10 pont). 

A pályázat 

11. szakasz 

A program ösztönzésére vagy a működési költségek és rendezvények finanszírozására szükséges 
eszközök hiányzó részére szánt eszközök odaítélését pályázat alapján végzik, amelyet a bizottság ír ki, 
s meghirdet Topolya község hivatalos honlapján és az e-Uprava portálon. 

A pályázat kötelezően tartalmazza az alábbi adatokat: egy vagy néhány kapcsolódó, közérdekű terület; 
ki vehet részt a pályázaton; jelentkezési határidő; az odaítélendő eszközök terjedelme; a benyújtandó 
pályázati dokumentáció áttekintése, a programjavaslat kitöltött űrlapjával; a program időtartama; 
részletesebb mércék és kiegészítő kritériumok, amelyek alkalmazásával a javasolt programok 
értékelését végzik, világos értékelési rendszerrel minden egyes kritérium esetében, illetve a hivatalos 
közlöny, amelyben megjelent az előírás, amely megállapítja a program értékelésének részletesebb 
mércéit és kiegészítő kritériumait. 

A bizottság hivatalból megállapítja, hogy az egyesületet szerepel-e az illetékes szerv jegyzékében, s 
hogy – az alapszabály rendelkezései alapján – az egyesület céljai a program által felölelt területen 
valósulnak-e meg. 

A program értékelése alkalmával a bizottság figyelembe veszi, hogy az egyesülettel az elmúlt két 
évben felbontották-e a szerződést a költségvetési eszközök nem rendeltetésszerű felhasználása miatt. 

A pályázat Topolya község hivatalos honlapján jelenik meg, s megküldik a tömegtájékoztatási 
eszközöknek. 

Jelentkezés 

12. szakasz 

Az egyesületek – a pályázók az előírt űrlapon nyújtják be jelentkezésüket a bizottsághoz, amely űrlap 
e szabályzat melléklete és szerves részét képezi.  

A jelentkezési határidő nem lehet rövidebb, mint a pályázat közzétételétől számított 15 nap.  

Egy polgári egyesület csak egy jelenkezést nyújthat be. 

Amennyiben ugyanazon polgári egyesület több jelentkezést nyújt be, csak az elsőként benyújtottat 
veszik figyelembe. 

Döntéshozatali eljárás 

13. szakasz 

A bizottság megállapítja a programok értékelési és rangsorolási jegyzékét, a jelentkezések 
benyújtására szabott határidő leteltének napjától számított 60 napnál nem hosszabb határidőn belül. 

A programok értékelését és rangsorolását a jelen szabályzat 11. szakaszában szereplő kritériumok 
alapján végzik. A ranglista Topolya község hivatalos honlapján és az e-Uprava portálon jelenik meg.  

A pályázókat megilleti a benyújtott jelentkezésekbe és mellékelt iratanyagba való betekintés joga, a 
jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő lista közzétételétől számított három munkanapon belül. 

A  jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő listával szemben a pályázók a lista közzétételét követő 
nyolc napon belül kifogással élhetnek.  



A kifogásról szóló határozatot, amelyet meg kell indokolni, a pályázati bizottság a kifogás átvételét 
követő 15 napon belül hozza meg.  

14. szakasz 

A pályázati bizottság a községi elnökhöz határozati javaslatot nyújt be a polgári egyesületek működési 
költségeinek és rendezvényeinek társtámogatására szánt pénzeszközök odaítélésére vonatkozóan, az 
értékelési és rangsorolási jegyzékre adható kifogás benyújtási határidejének leteltét követő 20 napon 
belül. 

A községi elnök meghozza a polgári egyesületek működési költségeinek vagy programszerű 
rendezvényeinek társtámogatására előirányzott, pénzügyi eszközök odaítéléséről szóló végzést, mely 
végleges, s ellene közigazgatási per indítható.  

A községi elnök, a község hivatalos honlapján, az eszközök odaítéléséről szóló végzések mellett, 
tájékoztatást jelentet meg minden olyan pályázó részére, melyek az igényeltnél kevesebb eszközben 
részesülnek, annak érdekében, hogy haladéktalanul nyújtsanak be új tételes költségtervet, az odaítélt 
eszközökkel összhangban, illetve értesítést arról, hogy elállnak a részükre odaítélt eszközöktől.  

 

15. szakasz 

A pénzeszközök pályázók részére való odaítéléséről szóló határozat meghozatalát követően, a polgári 
egyesület és a községi elnök, szerződést kötnek. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő szerződés szabályozza a szerződő felek közötti, kölcsönös 
jogokat, kötelezettségeket és felelősségeket, különösen az alábbiak tekintetében: a program tárgya, a 
program megvalósításának határideje, a szerződő felek konkrét kötelezettségei, a pénzeszközök 
összege és a pénzszközök biztosításának és átutalásának módja,  a program megvalósítására biztosított 
pénzszközöt nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a szerződésben foglalt kötelezettségen nem 
teljesítése esetén alkalmazandó lépéseket – a program tárgya és az elköltetlen eszközök visszafizetése. 

A pénzszközök felhasználója köteles a szerződés megkötése előtt az illetékes szervnek nyilatkozatot 
küldeni arról, hogy a jóváhagyott programhoz szükséges pénzeszközök nem biztosítottak már más 
módon, valamint nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn érdek-összeütközés. 

Amennyiben az egyesületek képviselői a szerződést az annak aláírására való meghívó vételétől 
számított 5 napon belül nem írják alá, az odaítélt eszközöktől elálltnak minősítendők. 

Az említett módon megkötött, pénzügyi eszközök odaítéléséről szóló szerződés egy példánya a 
Községi Közigazgatási Hivatal Pénzügyi Osztálya részére kézbesítendő, annak megvalósítása végett. 

III. A PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA ÉS A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
NYOMON KÖVETÉSE 

A pénzeszközök felhasználása 

16. szakasz 

A jelen szabályzattal összhangban, a programok megvalósítására jóváhagyott pénzeszközök 
rendeltetésszerűen, s kizárólag az adott program megvalósítására használhatók fel, Topolya községi 
elnöke és az egyesület között létrejött szerződéssel összhangban.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő pénzeszközök átutalás a pénzeszközök átutalását és a 
közpénzfelhasználók számlanyitását szabályozó előírásokkal összhangban történik. 

A program megvalósításának nyomon követése 

17. szakasz 

A jóváhagyott pénzeszközök által támogatott programok megvalósítását a költségvetési felügyelő 
követi nyomon Topolya község Pénzügyi Osztályával együttműködve, a rendelettel és e szabályzattal 
összhangban. 



A program megvalósításának nyomon követése magában foglalja: 

1) az egyesület kötelezettséget, hogy a szerződésben szabott határidőkön belül tájékoztassa az illetékes 
szervet a program megvalósításáról; 

2) a jelentés áttekintését az illetékes szerv részéről; 

3) az illetékes szerv képviselőjének ellenőrző látogatását; 

4) az egyesület azon kötelezettségét, hogy lehetővé tegye az illetékes szerv képviselőinek, hogy 
betekintést nyerjenek a program megvalósítása során keletkező releváns iratanyagba; 

5) információk gyűjtését a program felhasználóitól; 

6) a szerződésben előirányzott egyéb tevékenységeket. 

A nyomon követés magában foglalhatja a meghatalmazott revizor általi felülvizsgálatot is, 
amennyiben a pályázati feltételek és az szerződés ezt előirányozzák. 

Az egyesület, vagyis a program megvalósítója köteles lehetővé tenni az illetékes szervnek a program 
megvalósításának nyomon követését. 

Jelentéstétel 

18. szakasz 

Az egyesület időszakos és záró- szöveges és pénzügyi jelentést készít. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő időszakos és zárójelentés az alábbiakat tartalmazza: a 
tevékenységek és a program megvalósítása eredményének részletes leírását a szerződésben 
meghatározott tervzett tevékenységekhez viszonyítva, hogy az illetékes szerv megbecsülhesse a 
program sikerességét, valamint indokolást a programtól való minden eltérés esetében és azoknak a 
korrekciós intézkedéseknek az áttekintését, amelyek foganatosítását a pénzeszközök felhasználója 
tervezi.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő időszakos és a záró- pénzügyi jelentés az alábbiakat 
tartalmazza: a jelen szabályzat szerves részét képező költségvetés bemutatását, a jelentéstétel tárgyát 
képező időszak során felmerült minden költség áttekintésével, valamint a felmerült költségeket igazoló 
teljes dokumentációt. 

Az egyesületek – pályázók a jelen szabályzat mellékletében lévő és szerves részét képező, előírt 
űrlapon nyújtják be a bizottsághoz az időszakos és a zárójelentést. 

A projekt megvalósulása esetén csak zárójelentést kell benyújtani, mégpedig január 15-ig (a december 
31-i állapottal).  

Ha a program megvalósításáról van szó, az időszakos jelentést január 15-ig (a december 31-i 
állapottal) kell benyújtani, a zárójelentést pedig pénzeszközök odaítéléséről szóló szerződés leteltének 
napjától számátott 15 napon belül.  

A jelentés megküldése, áttekintése és értékelése 

19. szakasz 

Az egyesület a szerződésben előirányzott határidőkön belül küldi meg az időszakos és a záró szöveges 
és pénzügyi jelentéseket.  

Topolya község Pénzügyi Osztálya nézi át és vitatja meg a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő 
jelentéseket.  

A pénzügyi jelentések áttekintése által az illetékes szerv megállapítja, hogy a költségvetési eszközöket 
rendeltetésszerűen használták-e fel, valamint, hogy van-e ezek rendeltetésszerű elköltését bemutató 
számviteli dokumentáció.  



Azokat a kifizetéseket és költségeket, amelyek nincsenek összhangban a szerződésben foglalt 
kötelezettségekkel és/vagy nem tartozik hozzájuk számviteli dokumentáció, nem ismerik el, amiről a 
program felelősét írásban tájékoztatják. 

A szöveges jelentés áttekintése által az illetékes szerv betekintést nyer a programba, és a kitűzött célok 
megvalósulása tekintetében értékeli a program minőségét és sikerességét. 

Az elvégzett értékelésről az illetékes szerv tájékoztatja az eszközök felhasználóját. 

Az illetékes szerv kérésére az egyesület a jelentésben feltüntetett állítások esetében kiegészítést és 
további magyarázatot küld, mégpedig az illetékes szervnek a kiegészítő dokumentáció megküldésére 
való felszólításának vételét követő nyolc napon belül.  

Ellenőrző látogatás 

20. szakasz 

A program megvalósításának nyomon követése céljából a községi költségvetési felügyelő ellenőrző 
látogatást tehet az egyesületnél. 

A jelen szabályzat értelmében ellenőrző látogatásnak tekinthető: az egyesület meglátogatása, a községi 
költségvetési felügyelő találkozója az egyesületek meghatalmazott képviselőivel, az egyesület által a 
program megvalósítása keretében lebonyolított eseményeken, rendezvényeken vagz egyéb 
programszerű tevékenzségeken való részvétel. 

Az ellenőrző látogatás bejelentett vagy be nem jelentett lehet. 

Azon programok esetében, amelyek hat hónapnál tovább tartanak és a jóváhagyott pénzeszközök 
értéke meghaladja az 500.000,00 dinárt, valamint az egy évnél hosszabb programok esetében az 
illetékes szerv legalább egy ellenőrző látogatást tart a program időtartama alatt, vagyis évente legalább 
egyet. 

Jelentés az ellenőrző látogatásról 

21. szakasz 

A községi költségvetési felügyelő jelentést készít a jelen szabályzat 21. szakaszában szereplő ellenőrző 
látogatásról, mégpedig a látogatás napjától számított tíz napon belül. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő jelentés mellett az illetékes szerv ajánlásokat is 
megfogalmazhat a hiányosságok elhárítása érdekében, valamint határidőket azok végrehajtására, s 
megküldi azokat a pénzeszközök felhasználóinak. 

Érdek-összeütközés a pénzeszközök felhasználóinál 

22. szakasz 

Az egyesület a rendeltetésszerű pénzeszközök felhasználása alkalmával minden szükséges intézkedést 
foganatosít az érdek-összeütközés elkerülése céljából, s ha tudomást szerez ilyenről, azonnal értesíti az 
illetékes szervet minden olyan helyzetről, amely érdek-összeütközés lehet, a törvénnyel összhangban. 

Érdek-összeütközés akkor áll fenn, amikor a szerződésben foglalt kötelezettségek pártatlan 
végrehajtása a szerződéssel kapcsolatban álló bármely személy esetében veszélyeztetve van, mégpedig 
azért, mert az illető személy döntésével vagy egyéb tevékenységével a közérdek kárára előnyhöz 
juttatja saját magát vagy vele kapcsolatban áló személyeket (családtagokat: házastárs vagy élettárs, 
gyerek vagy szülő), az egyesület alkalmazottját, tagját, mégpedig e személlyel fennálló családi 
kapcsolat, gazdasági érdek vagy egyéb közös érdek esetén.  

Az illetékes szerv az érdek-összeütközés minden esetét külön megvitatja, s az egyesülettől kérhet 
minden szükséges tájékoztatást és dokumentációt. 

Amennyiben a szerződés végrehajtása során érdek-összeütközés fennálását állapítják meg, az illetékes 
szerv kériaz egyesülettől, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, tegye meg a megfelelő 
intézkedéseket. 



Nem nyilvánul érdek-összeütközésnek, amikor az eszközök felhasználója olyan programok valósít 
meg, amely az egyesület tagjaira mint a program olyan felhasználóira irányul, akik a szociálisan 
érzékeny csoportokhoz tartoznak vagy fogyatékossággal élő személyek. 

A jóváhagyott pénzeszközök újraelosztása 

23. szakasz 

Kivételes esetekben a pénzeszközök felhasználója kérheti az illetékes szerv jóváhagyását a 
jóváhagyott program keretében tervezett tevékenységek megvalósítására eszközök újraelosztására. 

A pénzeszközök újraelosztására irányuló kérelem nem irányulhat az emberi erőforrásokra vonatkozó 
kiadások növelésére. 

A pénzeszközök újraelolsztása csak írásos jóváhagyás megszerzése vagy a pénzeszközök 
folyósítójával kötöt szerződésmelléklet aláírása után kérelmezhető.  

Eljárás szabálytalanságok esetén 

24. szakasz 

A költségvetési felügyelő és a község pénzügyi osztálya értesíti a pénzeszközök felhasználóját, hogy 
megindítja a szerződés felbontására és a pénzeszközök kamatostul történő visszafizetésére irányuló 
eljárást, amennyiben a szabálytalanságok természetükből kifolyólat lehetetlenné teszik az 
illetékesszervnek, hogy megállapítsa, az odaítélt eszközöket rendeltetésszerűen használták-e fel, 
illetve, ha megállapítja, hogy az eszközöket nem rendeltetésszerűen használták fel. 

A szerződés felbontása és a pénzeszközök visszafizetése 

25. szakasz 

Ha a program megvalósításának nyomon követése során a pénzeszközök nem rendeltetésszerű 
használatát állapítják meg, a községi elnök köteles felbontani a szerződést, kérelmezni az átutalt 
eszközök visszafizetését, illetve aktiválni a biztosítási eszközöket, az egyesület pedig köteles a 
törvényben előirányzott kamattal együtt visszafizetni a pénzeszközöket. 

Jelentés a megvalósított pénzügyi támogatásról 

26. szakasz 

A Pénzügyi Osztály és a költségvetési felügyelő elkészíti a jelentést az egyesületek programjainak a 
költségvetési eszközök általi pénzügyi támogatás megvalósulásáról az előző naptári évre vonatkozóan. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jelentés megjelenik Topolya község hivatalos honlapján és az 
e-Uprava portálon. 

Az illetékes szerv elvégezheti az eszközök odaítélésre vonatkozó pályázaton péneszközöket elnyert 
program sikerességét, minőségét és céljai megvalósulásának elemzését, amennyiben úgy értékeli, hogy 
ez az adott területen, amelyen a felhasználóknak pénzeszközöket ítélnek oda, a helyzet előmozdítását 
eredményezné. 

Közzététel 

27. szakasz 

Az illetékes szerv által, a rendelettel és e szabályzattal összhangban, a község hivatalos honlapján és 
az e-Uprava portálon közzétett adatokat és aktusokat közzé kell tenni az illetékes szerv hirdetőtábláján 
is.  

IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A korábbi előírás hatályának megszűnése 

28. szakasz 



E szabályzat hatályba lépésének napján érvényét veszti a polgári egyesületek programjainak 
ösztönzésére vagy ezen közérdekű programok megvalósításának hiányzó részére szolgáló eszközökről 
szóló, 110-8/2015-V számú, 2015. 2. 4-i keltezésű szabályzat. 

Hatálybalépés 

29. szakasz 

E szabályzat megozatala napján lép hatályba, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.  
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