
A polgári egyesületek Topolya községi költségvetéséből való pénzügyi támogatásáról 

szóló szabályzat 13. szakasza (száma: 110-18/2019-V, kelt 2019. 12. 18-án) alapján a Topolya 

községi költségvetési pénzeszközeinek a polgári egyesületek részére való odaítélési eljárását 

lefolytató pályázati bizottság 2022. 02. 18-án összeállította az 

 

 

EGYESÜLETI JELENTKEZÉSEKET ÉRTÉKELŐ ÉS RANGSOROLÓ LISTÁT 

 

 

amely jelentkezéseket a Topolya község területén a mezőgazdaság területén, 

adminisztrációs-technikai támogatást nyújtó egyesületek programjainak és projektjeinek 

finanszírozására és társfinanszírozására szánt költségvetési eszközök odaítélésére szóló pályázat 

alapján nyújtottak be 

 
A jelentkezés benyújtója A projekt/program elnevezése Pontszám  

Odaítélendő 

eszközök 

1 

Topolya Község Fejlesztési 

Társulása 

Feltételek megteremtése Topolya község 

területén található mezőgazdasági 

gazdaságok számára a támogatások 

hatékonyabb felhasználásának lehetővé 

tételéhez 2022-ben 

48 3 272 000,00 

2 

Gazdakör, Zentagunaras 

Adminisztratív-technikai támogatás 

biztosítása a termelők számára, valamint 

képzések, előadások szervezése 

Zentagunaras területén  

43 863 600,00 

3 
Gazdakör, Gunaras 

Adminisztratív és technikai támogatás 

nyújtása a mezőgazdasági termelőknek 

Gunaras helyi közösség területén 2022-ben  

42 850 000,00 

4 

Győzelem Pobeda 

Fejlesztéséért Polgári 

Egyesület  

Adminisztratív és technikai támogatás 

nyújtása a mezőgazdasági termelőknek 

Pobeda helyi közösség területén 2022-ben  

42 850 000,00 

5 Bajsai Mezőgazdászok 

Egyesülete 

Együttműködés, tájékoztatás, képzés, 

valamint adminisztratív és technikai 

támogatás a mezőgazdasági termelők 

számára  

41 841 948,00 

6 

ZENIT Kutatói Társaság, 

Topolya 

Tematikus előadások szervezése a 

mezőgazdaság területén, valamint 

adminisztratív és technikai támogatás 

nyújtása a mezőgazdasági termelők 

számára Topolya község területén  

40 792 452,00 

7 

Urko Regionális 

Kommunikációs Egyesület  Adminisztratív és technikai támogatás 

nyújtása a mezőgazdasági termelők 

39 730 000,00 



számára, valamint a pályázatok 

figyelemmel kísérése és a mezőgazdasági 

termelők tájékoztatása 

 

 Az alábbi projekteket/programokat nem elegendő pontszám miatt elutasítjuk: 

 
 A jelentkezés 

benyújtója 
A projekt/program elnevezése Indoklás 

1 

Róna 

Mezőgazdászok 

Egyesülete 

Feltételek megteremtése a 

mezőgazdasági gazdaságok számára 

a támogatások hatékonyabb 

felhasználásának lehetővé tételéhez, 

a mezőgazdasági gazdaságiok 

jogainak és érdekeinek képviselete és 

védelme 

A projektgazda nem rendelkezik elegendő 

kapacitással és tapasztalattal a program 

végrehajtásához  

 

 

A jelen értékelési és rangsorolási lista megjelenik Topolya község hivatalos honlapján és 

az e-Uprava portálon.  

A pályázat résztvevői kifogással élhetnek e lista közzétételét követő nyolc napon belül.  A 

panaszokat a Topolya községi költségvetési pénzeszközeinek a polgári egyesületek részére való 

odaítélési eljárását lefolytató pályázati bizottságnak kell küldeni: Topolya Község, 24300 

Topolya, Tito marsall 38.                                               

A pályázat résztvevői jogosultak betekinteni a benyújtott jelentkezésekbe és a 

dokumentációba a jelentkezett programokat értékelő és rangsoroló lista megállapítása után, a 

lista közzétételét követő három napon belül.  

 

A Bizottság Elnöke 

                                                                                                 Mentus Lívia, s.k. 


