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Az egyesületek által megvalósítandó programok vagy a közérdekű programok 

finanszírozására szánt pénzeszközök hiányzó részének ösztönzéséréről szóló rendelet 4. szakasza 

(SzK Hivatalos Közlönye, 16/2018. szám), Polgári egyesületek Topolya község költségvetéséből 

történő finanszírozásáról szóló 110-18/2019-V számú, 2019.12.18. keltezésű Szabályzatának 9. 

szakasza alapján, összhangban Topolya község 2023. évi költségvetéséről szóló határozatával 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2022/40 szám) összhangban, Topolya Község Elnöke 

meghozza  

 

 

A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ EGYESÜLETEK ÁLTAL 

MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMOK VAGY A KÖZÉRDEKŰ PROGRAMOK 

FINANSZÍROZÁSÁRA SZÁNT PÉNZESZKÖZÖK HIÁNYZÓ RÉSZÉNEK 

ÖSZTÖNZÉSÉRE IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOK 2023. ÉVI 

TERVÉT 
 

 

Topolya község 2023. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos 

Lapja, 2022/40 szám) 40.150.000,00 dinár összegű eszközt irányzott elő civil szervezetek 

támogatására. Topolya község költségvetéséből származó pénzeszközök elosztására pályázatot 

írnak ki Topolya község területén működő egyesületek által megvalósítandó programok vagy a 

közérdekű programok finanszírozására szánt pénzeszközök hiányzó részének ösztönzésére, 

mégpedig az alábbiakat: 

 

S.sz

. 

Az 

eszközök 

folyósítója 

Terület A pályázat elnevezése Teljes összeg 

A nyilvános 

pályázat 

kiírásának 

tervezett ideje 

1 
Topolya 

Község 
művelődés 

Pályázat vissza nem térítendő 

eszközök 2023. évi odaítélésére a 

Topolya község területén lévő 

művelődési központok és 

művelődési egyesületek részére 

6.000.000,00 2023. január 

2 
Topolya 

Község 

hagyományápolás, 

kulturális rendezvények, 

vallás, szociális és 

gyermekvédelem, 

környezetvédelem, 

monográfia- és 

könyvkiadás, lapkiadás, 

gazdaság- és 

vállalkozásfejlesztés, 

tűzvédelem, 

mezőgazdaság 

Nyilvános pályázat a Topolya 

község területén működő polgári 

egyesületek programjainak és 

projektjeinek finanszírozására és 

társfinanszírozására szánt 

költségvetési eszközök 2023. évi 

odaítélésére  

22.450.000,00 2023. január 

3 
Topolya 

Község 
mezőgazdaság 

Nyilvános pályázat a Topolya 

község területén működő polgári 

egyesületek programjainak és 

projektjeinek finanszírozására és 

8.200.000,00 2023. január 



társfinanszírozására – 

adminisztrációs-technikai 

támogatás a mezőgazdasági 

termelőknek Topolya község 

területén  

4 
Topolya 

Község 
mezőgazdaság 

Nyilvános pályázat a topolyai 

„EXPO 2023” Mezőgazdasági és 

gazdasági kiállítás nevű községi 

jelentőségű rendezvény 

megszervezésének 

társfinanszírozására  

2.500.000,00 2023. május 

5 
Topolya 

Község 
mezőgazdaság 

Nyilvános pályázat a 

szármafesztivál elnevezésű 

hagyományos rendezvény 

megszervezésének 

társfinanszírozására a 2023. 

évben Topolyán 

1.000.000,00 
2023. 

szeptember 
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