
A sportszervezetek Topolya községi költségvetéséből való támogatásáról és ezek 

besorolásának követelményeiről és mércéiről szóló Szabályzat 3. szakaszának 1. bekezdése (Topolya 

Község Hivatalos Lapja, 2015/2. szám) és a sportszervezetek Topolya községi költségvetéséből való 

támogatásáról és ezek besorolásának követelményeiről és mércéiről szóló szabályzat kiegészítéséről 

szóló, 110-1/2020-V számú, 2020. 01. 13-i szabályzat alapján, a Sportügyi Támogatások Odaítélésével 

Megbízott Bizottság kiírja az alábbi    

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 

 VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE   

 SPORTSZERVEZETEK ÉS A SPORT TERÜLETÉN MEGVALÓSÍTANDÓ KÜLÖN 

PROGRAMOK 2021. ÉVI 

TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN 

  

I. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK CÉLJA   

A vissza nem térítendő eszközök 2021. évi odaítélésének alapvető célja a sportszervezetek és a 

sport területén megvalósítandó külön programok pénzügyi támogatása Topolya község területén.   

II. ODAÍTÉLENDŐ ESZKÖZÖK   

Az eszközöket Topolya község 2021. évi költségvetéséből biztosítottuk, mégpedig: A 

sportklubok és -egyesületek támogatása 22.000.000,00 dinár összegben, mégpedig a költségvetés 5. 

RÉSZ – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 14. 

PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS, A program besorolása: 1301-0001, a 187. 

helyrend, valamint Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények, 5.000.000,00 dinár 

összegben, az 5. RÉSZ – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 5.1. Fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal, 

14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS, A program besorolása: 1301-0001, a 188. 

helyrend keretén belül.  

III. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓI ÉS A TÁMOGATÁS 

FELTÉTELEI   

A sportszervezetek Topolya községi költségvetéséből való támogatásáról és ezek besorolásának 

követelményeiről és mércéiről szóló szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) 1. szakaszában foglalt 

jogok megvalósítása azokat a szervezeteket illeti meg, amelyek, a törvénnyel és sportügyi 

szabályokkal összhangban, az alábbi feltételeknek eleget tesznek:      

- székhelyük Topolya község területén van;  

- a Szerb Köztársaság sportról szóló törvényével összhangban alakultak;  

- Topolya Községi Sportszövetségének tagjai, s tevékenységüket legalább egy éven át, 

folyamatosan végezték;  

- Szerbia illető sportágazati szövetségének tagjai, s 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 engedélyével rendelkezik), amennyiben ezt a versenyszabályzat előirányozza.   

  

  

 



V. AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSA   

A pályázók jelentkezést nyújtanak be az eszközök odaítélésére vonatkozóan, a Topolya község 

területén folyósítandó, sportügyi támogatás odaítélésével megbízott Bizottsághoz (a továbbiakban: 

Bizottság). Az eszközök odaítélésének követelményei az alábbiak:   

1. Az illető sportág tömegessége  

2. Az elért sporteredmények  

3. Országos rangsorolás  

4. A sportág hagyománya  

  

- Azok a sportegyesületek, melyek rendes versenyrendszerben versenyeznek (liga – legalább 6 

klubból álló rendszer), a szabályzat 3. szakaszának 1. bekezdésében említett követelmények 

alapján történő elosztásban vesznek részt.   

- Azok a sportegyesületek, melyek rendes versenyrendszerben versenyeznek, rangadó által, a 

szabályzat 3. szakaszának 2. bekezdésében említett követelmények alapján történő 

elosztásban vesznek részt.  

- Azoknak a sportegyesületeknek a részére, melyeknek rendes versenyrendszer nem áll 

rendelkezésükre, az eszközök odaítélése csakis a felkínált projektumok alapján történhet.   

 

A pályázatra jelentkezőknek az alábbi pályázati dokumentációt kötelező mellékelniük: 

1. Kitöltött pályázati jelentkezési lap (1. számú űrlap); 

2. A program/projekt javaslatának kitöltött űrlapja (2. számú űrlap); 

3. A program/projekt költségvetésének kitöltött űrlapja (3. számú űrlap); 

4. Nyilatkozat arról, hogy az eszközök nem biztosítottak más módon (4. számú űrlap); 

5. Nyilatkozat érdek-összeütközés hiányáról (5. számú űrlap); 

6. Olvashatóan kitöltött kérdőívek. 

 

A szükséges űrlapok letölthetők a község honlapjáról: www.btopola.org.rs.     

A szabályzatok és a nyilvános pályázat szövege letölthető a község honlapjáról: 

www.btopola.org.rs.      

  

VI. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ  

 

A jelentkezéseket, a szükséges dokumentációval a Bizottsághoz 2021. 01. 28-ig kell 

benyújtani, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Tito marsall u. 30. sz. alatti iktatójában, 

minden munkanapon 8.00 és 14.00 óra között, illetve az ügyfélfogadásra kijelölt, az ügyfélfogadó 

központ bejáratán láthatóan kifüggesztett időben, vagy postai úton is elküldhetők.  

  A késve érkező és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.   

  A pályázati eljárás lebonyolítását követően, a Bizottság lebonyolítja a pontozási eljárást, a 

Szabályzatban szereplő követelmények alapján, s összeállítja a jelentkezések értékelését és 

rangsorolását tartalmazó jegyzéket.   

  A bizottság a községi elnöknek benyújtja a pályázó sportegyesületek működésének vagy 

programszerű sportrendezvényeinek társtámogatására előirányzott pénzeszközök odaítéléséről szóló 

határozati javaslatot.  

Topolya község Sportügyi Támogatások   

Odaítélésével Megbízott Bizottsága  

  

Szám: 66-2/2021-II-2  

Kelt: 2021. 01. 13-án 

Topolya 

Kislinder Gábor, s.k. 

a Bizottság elnöke 

 


