A művelődésről szóló törvény 10. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
2009/72. szám), Topolya község Statútuma 68. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja,
2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/14. szám) alapján, Topolya községi elnöke 2015. január 14-én
meghozza az alábbi

SZABÁLYZATOT
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTOK ÉS MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁNAK ÉS –TÁRSTÁMOGATÁSÁNAK
FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
E szabályzat, mely a Topolya község területén működő művelődési központok és művelődési egyesületek
pénzügyi támogatásának és –társtámogatásának feltételeiről és módjáról szól (a továbbiakban:
Szabályzat) szabályozza a Topolya község területén működő művelődési központok és egyesületek, mint
meghatározott művészeti ágakkal (népművészet, irodalom, színház, képzőművészet, zene és
kézművesség) foglalkozó jogalanyok pénzügyi támogatásának és társtámogatásának feltételeit, módját
és eljárását.
2. szakasz
A Topolya község területén levő művelődési központok és egyesületek, valamint a meghatározott
művészeti ágakkal (népművészet, irodalom, színház, képzőművészet, zene és kézművesség) foglalkozó
jogalanyok működésének támogatása vagy társtámogatása nyilvános pályázat alapján történhet.
A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő pályázatot minden elkövetkező költségvetési évre meg kell
hirdetni, a következő évi költségvetési határozat meghozatalát követően, mégpedig legkésőbb a folyó év
február 15-ig.
E pályázatot A Topolya község területén működő művelődési központok és egyesületek részére
folyósítandó eszközök odaítélésével megbízott bizottság bonyolítja le (a továbbiakban: Bizottság) melyet
Topolya Községi Tanácsa nevez ki, 4 éves időszakra.
3. szakasz
Az egyes jelölt pályázati részvételéhez az alábbi feltételek kielégítése szükséges:
- az illetékes állami szervnél való bejegyzettség és
- a Topolya község területén levő székhely.
4. szakasz
A pályázók a Bizottsághoz jelentkezési lapot nyújtanak be, mely mellé benyújtják:

- az illető állami szerv végzését a társaság bejegyzéséről (csak az újonnan alakult társaságoknál)
- az előző évben végzett munkáról szóló jelentés
- a támogatásért való pályázás évére készített munkaterv
- a jelen szabályzat alapján megvalósított eszközök felhasználásának pénzügyi terve
- olvashatóan kitöltött jelentkezési lap (melyet a Községi Művelődési Ház épületében vehetnek át).
5. szakasz
Az évente biztosított eszközök teljes összegét Topolya Községi Képviselő-testülete állapítja meg, annak
költségvetési határozata által.
Az egyes felhasználók által elnyert összegek mértékét a Bizottság az alábbi tényezők pontozása által
állapítja meg:
1. az illető szakosztály társadalmi jelentősége
2. a csoport taglétszámának szorzószáma
3. a tevékeny tagok száma
4. a tevékeny szakcsoportok száma
5. a betanult műsorok, megtartott előadások s kiállítások előző évi száma
6. a belföldi fellépések, kiállítások előző évi száma
7. a belföldi szemléken, megmérettetéseken való részvétel és eredmények előző évi száma
8. a külföldi fellépések, kiállítások előző évi száma
9. a külföldi szemléken, megmérettetéseken való részvétel és eredmények előző évi száma.
A jelen szakasz 1. bekezdésének 7. pontja alatti szemlékhez nem tartoznak a belföldi éves fellépések.
6. szakasz
A pályázat lezárultával, az egyes jelöltek részére odaítélt eszközök mennyiségét a jelen szabályzat 5.
szakaszának változói alapján elért pontszám pontértékkel való szorzata alapján állapítják meg.
Egy pont értékét a teljes, rendelkezésre álló eszközöknek a jelöltek jelen szabályzat 5. Szakaszának
változói alapján elért pontszámával való osztással állapítják meg.

II. A TÁRSADALMI JELENTŐSÉG SZORZÓSZÁMA
7. szakasz
Az illető művelődési egyesület, vagy egyes szakosztályának társadalmi jelentőségét meghatározó
együtthatókat az alábbi tételek tárgyalják:
- népdal és néptánc, népi zenekar és énekegyüttes szakosztály 1
- irodalom, színitársulat és hagyományos zenekar 0,8
- könnyűzenei és modern tánc-szakosztály, könnyűzenei énekegyüttes 0,6
- képzőművészeti és kézimunka- (kézműves) szakosztály 0,6.

III. A TAGLÉTSZÁM SZORZÓSZÁMA
8. szakasz
A jelen szabályzat értelmében, csoport alatt egy szakosztály azon része értendő mely egy koreográfiát
vagy színi előadást ad elő, s részt vesz a belföldi és külföldi fellépéseken, szemléken és
megmérettetéseken.
A csoport taglétszámától függően az elért eredményeket a megvalósított pontszám alábbi
együtthatókkal való szorzatával helyesbítendő:
1. Egyéni előadás (legfeljebb 3 tag)…….................................................0,3 (30%)
2. Kis létszámú előadás (4 - 10 taggal).....................................................0,5 (50%)
3. Nagy létszámú előadás (több mint 10 taggal)......................................1 (100%).

IV. A TEVÉKENY TAGSÁG SZÁMA
9. szakasz
Tevékeny taglétszám alatt azon természetes személyek száma értendő, akik tagként bejegyeztettek az
illető jelölt névtárába, s akik tevékenyen részt vettek az illető egyesület működésében.
Az eszközök odaítélése végett lebonyolított pályázaton részt vevő jelölt a jelentkezési lapon kívül a
tevékeny taglétszámról szóló nyilatkozatot is benyújtja, melyet az illető egyesület felelős személyének
aláírásával és pecsétjével hitelesítenek.
10. szakasz
A tevékeny taglétszám alapján nyert pontszámot az illető taglétszám 0,3-mal való szorzatával állapítják
meg.

V. A TEVÉKENY SZAKOSZTÁLYOK SZÁMA
11. szakasz
Tevékeny szakosztály alatt, a jelen szabályzat értelmében, az illető jelölt egy bizonyos művészeti ág
ápolásával foglalkozó része értendő (népművészet, irodalom, színház, zene és kézművesség) s emellett
az előző évben legalább egy előadást tartott.
Az eszközök odaítélése végett tartott pályázaton résztvevő jelölt, a jelentkezési lap mellé a társaság
tevékeny szakosztályairól szóló nyilatkozatot szóló nyilatkozatot is benyújtja, melyet az illető egyesület
felelős személyének aláírásával és pecsétjével hitelesítenek.
12. szakasz
A tevékeny szakosztályok által elnyert teljes pontszámot az illető egyesületen belül működő minden
szakosztályra 10 pont odaítélése, s e pontszámnak a szakosztályok társadalmi jelentőségének
együtthatóival való szorzatok összege által állapítják meg.

VI. A BETANULT MŰSOROK SZÁMA
13. szakasz
Műsor (koreográfia) alatt, a jelen szabályzat értelmében megkomponált, begyakorolt és nyilvánosság
előtt előadható, tánccsoport vagy népi együttes által előadott színpadi tánclépések, mozdulatok és
fordulatok, zenekar által előadott zenei összeállítás, színjátszó csoport által előadott előadás, vagy
énekegyüttes által előadott dalegyveleg értendők.
Betanult műsor (aktív koreográfia) alatt, a jelen szabályzat értelmében, oly koreográfia értendő, melyet
a tánccsoport, népi együttes, zenekar (5 dallamból áll egy koreográfia), énekegyüttes vagy színjátszó
csoport bemutatni képes és a múlt évben legalább egyszer előadott.
Az eszközök odaítélése végett tartott pályázaton résztvevő jelölt, a jelentkezési lap mellett benyújtja a
múlt évben betanult és előadott műsorokról (aktív koreográfiákról) szóló nyilatkozatot, melyet az illető
egyesület felelős személyének aláírásával és pecsétjével hitelesítenek.
Az irodalmi és képzőművészeti szakosztályok, valamint a kézműves szakosztályok a betanult műsorokról
szóló, 3. kérdőívet nem töltik ki.
14. szakasz
A betanult műsorokért (aktív koreográfiákért) járó teljes pontszám az ilyen műsorokra odaítélendő
egyenként 10 pont és a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó együttható szorzatával egyenlő.
A színjátszó csoport által betanult és előadott színielőadások által megvalósított teljes pontszám a
színjátszó csoport műsorába tartozó, elmúlt évben legalább egyszer játszott színdarabok számának 100zal való szorzatával egyenlő.

VII. A BELFÖLDI FELLÉPÉSEK – KIÁLLÍTÁSOK SZÁMA
15. szakasz
Belföldi fellépésnek, a jelen szabályzat értelmében, meghatározott műsor, koreográfia, színdarab Szerb
Köztársaság területén történt színpadi előadása, valamint kiállítások tartása értendő.
Az eszközök odaítélése végett tartott pályázaton résztvevő jelölt, a jelentkezési lap mellett benyújtja a
múlt évben tartott fellépések számáról s az egyes műsorokat előadó csoportok taglétszámáról szóló
nyilatkozatot.
16. szakasz
Az egy év alatt tartott, belföldi fellépésekért járó pontszám értéke, az illető jelölt által bemutatott
műsorainak egyenként 10-zel való szorzata, a taglétszámért járó együttható és végül a szakosztály
társadalmi jelentőségéért járó együtthatójának szorzatával, s ezen részeredmények összegével egyenlő.
A színjátszó csoport múlt évi, belföldi előadásaiért járó teljes pontérték az illető jelölt fellépései
számának 25-tel való szorzata, a taglétszámért járó együttható és végül a szakosztály társadalmi
jelentőségéért járó pontszám szorzatával egyenlő.

Az egy évre jutó, belföldi kiállításokért járó teljes pontérték az előző évi, belföldi kiállítások 10-zel való
szorzata, a taglétszámért járó együttható, és végül a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó pontszám
szorzatával egyenlő.

VIII. A BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI SZEMLÉKEN ÉS MEGMÉRETTETÉSEKEN VALÓ
RÉSZVÉTEL ÉS EREDMÉNYEK
17. szakasz
Szemlén, versenyen, megmérettetésen való részvétel alatt, a jelen szabályzat értelmében, az illető
csoport községi, körzeti, tartományi, köztársasági és nemzetközi szintű összejövetelen való, díjazott
helyezés elérése nélküli részvétele értendő.
Az eszközök odaítélése végett tartott pályázaton résztvevő jelölt, a jelentkezési lap mellett benyújtja az
illető szemlére vagy megmérettetésre való jelentkezési lap, az itt elnyert köszönőlevelek, vagy hasonló
okiratok fénymásolatát, mint az illető összejövetelen való részvétel bizonyítékát.
18. szakasz
A szemléken és megmérettetéseken való részvételért járó pontérték a részvételek számának alábbi
tételekkel való szorzatával egyenlő:
- községi szintű szemle 2
- körzeti szintű szemle 4
- tartományi szintű szemle 6
- köztársasági szintű szemle 8
- nemzetközi szintű szemle 10.
19. szakasz
A szemléken és megmérettetéseken elért eredmények, helyezések alatt, e szabályzat értelmében, a
községi és körzeti szemlén, s a tartományi, köztársasági vagy nemzetközi megmérettetésen elért első,
második vagy harmadik helyezés értendő.
Az eszközök odaítélése végett tartott pályázaton résztvevő jelölt, a jelentkezési lap mellett benyújtja a
jelentést illetve az oklevél vagy hasonló okirat fénymásolatát, mint az illető megmérettetésen való
részvétel bizonyítékát.
20. szakasz
A megmérettetéseken elért helyezésekért járó pontérték az alábbi tételek szerint alakul:
- községi szemléken elért, minden helyezésért 10 pont,
- körzeti szemléken elért, minden tartományi szintre való továbbjutásért 20 pont,
- tartományi szemléken, minden köztársasági szintre való továbbjutásért 30 pont jár,
- a tartományi szemléken külön pontszámban részesülnek:
I. helyezések - 40 pont,
II. helyezések - 20 pont,

III. helyezések - 10 pont,
- a köztársasági megmérettetéseken külön pontszámban részesülnek:
I. helyezések - 60 pont,
II. helyezések – 30 pont,
III. helyezések - 15 pont,
- a nemzetközi megmérettetéseken külön pontszámban részesülnek:
I. helyezések - 120 pont,
II. helyezések - 60 pont,
III. helyezések - 30 pont.
A szemléken és megmérettetéseken való részvételért és az itt elért helyezésekért járó pontérték összege
a minden egyes műsorra odaítélt 10 pont s ennek az egyes részvételekért járó pontszámmal való
szorzatával, a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó együtthatóval, végül a csoport taglétszámáért
járó együtthatóval való szorzatával egyenlő. Az így keletkezett részeredményeket összeadják a
helyezésekért járó pontszámmal.
A kézműves szakosztály tartományi jelentőségű kiállítás esetében egy-egy alkalom esetében 10 pontot
nyer, majd az elnyert díjak (arany, ezüst, bronz diploma) számát a csoport taglétszámáért járó
együtthatóval, végül a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó együtthatóval szorozzák.

IX. A KÜLFÖLDI FELLÉPÉSEK – KIÁLLÍTÁSOK SZÁMA
21. szakasz
Külföldi fellépés alatt, a jelen szabályzat értelmében, meghatározott műsor Szerb Köztársaság határain
kívüli, színpadi előadása, valamint kiállítás tartása értendő.
Az eszközök odaítélése végett tartott pályázaton résztvevő jelölt, a jelentkezési lap mellett benyújtja a
fellépésről szóló jelentést, mely tartalmazza ennek műsortervét, s az illető műsorot előadó csoport
taglétszámát.
22. szakasz
Az egy évre jutó, külföldi fellépések számáért járó pontérték az illető jelölt által bemutatott műsorok
számának egyenként 20-szal való szorzata, a csoport taglétszámáért járó együttható, végül a csoport
taglétszámáért járó együtthatóval való szorzatával, s e részeredmények összegével egyenlő.
A színjátszó csoport múlt évi, belföldi előadásaiért járó teljes pontérték az illető jelölt fellépései
számának 50-nel való szorzata, a taglétszámért járó együttható és végül a szakosztály társadalmi
jelentőségéért járó pontszám szorzatával egyenlő.
Az egy évre jutó, belföldi kiállításokért járó teljes pontérték az előző évi, belföldi kiállítások 20-szal való
szorzata, a taglétszámért járó együttható, és végül a szakosztály társadalmi jelentőségéért járó pontszám
szorzatával egyenlő.

X. AZ ESZKÖZÖK ELOSZTÁSA
23. szakasz
A bizottság lebonyolítja a pontozás eljárását, a nyilvános pályázat lebonyolítását követően, mégpedig a
jelen szabályzatban tartalmazott feltételek alapján, majd összeállítja a Topolya község területén levő,
művelődési központok és művelődési egyesületek részére odaítélendő eszközök jegyzékét.
A bizottság köteles, az eszközök meghatározott jelöltek részére történő elosztására irányuló javaslatot
legkésőbb a folyó év március 31-ig benyújtani.
Az egyes jelöltek részére odaítélendő eszközök mértékéről szóló határozatot a községi elnök hozza meg.
A bizonyos eszközök odaítélésére jogot formált jelöltekkel szerződést kötnek, melyet a községi elnök ír
alá.
24. szakasz
A Topolya községi költségvetéséből származó, művelődési központok és művelődési egyesületek
működésének támogatására szánt eszközök elosztása oly módon történhet, hogy a teljes összeg 75%
része a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központot és a Vuk Stefanović Karadžić Szerb Művelődési
Központot egyenlő részben illeti meg, míg 25% jut az egyéb művelődési központok és művelődési
egyesületek részére, a jelen szabályzat 5. szakaszában megállapított feltételek szerint.
25. szakasz
Az adatokkal való visszaélést elkövető jelöltek elleni intézkedés a pontszámok jegyzékéről való levételt
jelenti.
Amennyiben az eszközök odaítélésére jogot formált jelöltek (a szerződés aláírására való meghívó
vételétől számított 5 napon belül) nem írnák alá e szerződést, az odaítélt eszközöktől elálltnak
tekinthetők.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
26. szakasz
Az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. kérdőívek a jelen szabályzat alkotórészét képezik.
27. szakasz
A jelen szabályzat hatályba lépésének napján érvényét veszíti A Topolya község területén levő
művelődési központok és művelődési egyesületek működésének támogatása feltételeiről és módjáról
szóló, 110-14/2009. számú, 2009.11.05-i szabályzat, melyet a Községi Tanács 2010.01.26-án hagyott
jóvá.

28. szakasz
E szabályzat, annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.
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