A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. És 2014/83.
szám), A művelődésről szóló törvény 4. szakaszának 2. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
2009/72. szám), Az egyesületek közérdekű programjainak, vagy ezek fennmaradó összegének
ösztönzésére szolgáló eszközökről szóló rendelet 3. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2012/8. és
2013/94. szám), Topolya község Statútumának 68. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15,
2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya községi elnöke, 2015.03.23-án meghozta az
alábbi

SZABÁLYZATOT
A KÖZSÉGI JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSÁNAK MÓDJÁRÓL S A
TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL TÁRSTÁMOGATOTT, MŰVELŐDÉSI
PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK MEGVÁLASZTÁSÁRA SZOLGÁLÓ
KÖVETELMÉNYEKRŐL
1. szakasz
E szabályzat szabályozza a művelődés területén, Topolya községben tartott rendezvényeket és
fesztiválokat s közelebbről meghatározza a Topolya községi költségvetéséből társtámogatott és
támogatott, művelődési projektumok és programok megválasztásának módját, mércéit s követelményeit
(a továbbiakban: társ/támogatás).
2. szakasz
A Topolya község szempontjából jelentős rendezvények és fesztiválok:
1. Topolya község napja, s az ennek megünneplésére tartott rendezvényeihez kötődő programok;
2. Falunapok, melyek a Topolya község területén levő falvakat illetik;
3. Múzeumok éjszakája, mint rendezvény;
4. A zene napjai, mint rendezvény;
5. Mezőgazdasági vásár.
3. szakasz
A jelen szabályzat 2. szakaszában tárgyalt rendezvények és fesztiválok, a mezőgazdasági vásár
kivételével, melyet pályázat útján ítélnek oda, a Topolya község által alapított, közvetett költségvetési és
közpénzek felhasználójaként működő, alábbi intézmények részére ítélik oda:
Topolya Községi Művelődési Háza:
- Topolya község napja, s a rendezvényekhez kötődő programok
A helyi közösségek:
- Falunapok, Topolya község területén,
Topolya Községi Múzeuma:
- A Múzeumok éjszakája elnevezésű rendezvény.
Az Alapfokú Zeneiskola:
-A Zene napjai elnevezésű rendezvény.

A jelen szabályzat 2. szakaszában tárgyalt rendezvények és fesztiválok évente egyszer tarthatók,
mindezek pedig A Topolya községi költségvetéséről szóló határozatban előirányzott eszközök
függvényében.
4. szakasz
A rendezvényeknek és fesztiváloknak szervezőbizottságaik vannak.
A rendezvények, illetve fesztiválok szervezőbizottságainak elnöke és két tagja van melyeket Topolya
községi elnöke nevez ki, külön végzés által.
5. szakasz
A rendezvényeknek és fesztiváloknak szabályai vannak, melyek alapján megállapítást nyer: a
rendezvények és fesztiválok jellege, ezek céljai elérésének közelebbi módja, az illető rendezvényt s
fesztivált képviselő személy kiléte.
A rendezvények vagy fesztiválok szabályait az illető rendezvények illetve fesztiválok szervezőbizottsága
hozza meg.
6. szakasz
A rendezvény illetve fesztivál szervezőbizottsága megállapítja: a rendezvény vagy fesztivál programját, s
az illető program megvalósításához szükséges összeget (a kiadások programját és előszámláját), a
rendezvény vagy fesztivál helyét, idejét és időtartamát, jelentést tesz a községi elnöknek a
lebonyolításról, beszámolván a felhasznált és megvalósított eszközökről, valamint a műsor művészeti
szintjéről szóló véleménnyel, illetve a látogatottság, médiakampány, s hasonlókat illető adatokkal, e
bizottság emellett, egyéb teendőket is ellát, a rendezvények illetve fesztiválok lebonyolításának
ügyében.
7. szakasz
A jelen szabályzat 2. szakaszában tárgyalt rendezvények illetve fesztiválok megtartására előirányzott
eszközöket A Topolya községi költségvetéséről szóló határozat szabja meg, mégpedig költségvetési
eszközök és a jelen szabályzat 3. szakaszában tárgyalt, közvetett költségvetési felhasználók
öneszközeinek bevonásával.
8. szakasz
A rendezvény illetve fesztivál szervezőbizottságának elnöke javasolja a szervezőbizottsági tagság részére
a rendezvény vagy fesztivál elgondolását és műsortervét, a külön- és kísérő programok elgondolását,
valamint e rendezvény vagy fesztivál végleges műsorát is, indítványozza a rendezvény vagy fesztivál
kiadványának tervét, s más teendőket is ellát, a tárgyalt rendezvény vagy fesztivál műsorának
megállapítását illetően.
A rendezvény vagy fesztivál szervezőbizottsági elnöke a nevezett szervezőbizottság egy tagját
megbízhatja a rendezvény vagy fesztivál megvalósítási teendőinek szervezésével és egyeztetésével,

különösképpen pedig: a rendezvény vagy fesztivál műsorának előadásához szükséges, szervezési és
műszaki feltételek biztosításával, az előadókkal s a műsorok más résztvevőivel való értekezéssel, a
műsor előkészítéséhez és előadásához szükséges természetes és jogi személyek alkalmazásával,
protokoll jellegű teendőkkel, a műsor előadásának figyelemmel kísérésével s e műsor előadása
érdekében foganatosítandó, megfelelő intézkedések végrehajtásával, a megállapított marketinges
teendők végrehajtásának figyelemmel kísérésére, s egyéb, a rendezvény illetve fesztivál műsorának
megvalósítását illető teendőkkel.
9. szakasz
A jelen szabályzat 3. szakaszában tárgyalt, közvetett költségvetési felhasználók, s melyeket a
megállapított rendezvényekkel és fesztiválokkal megbíztak, felelősek az említett célokra odaítélt
eszközök rendeltetésszerű használatára, valamint a Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának illetékes
szerve általi, községi elnök részére történő jelentéstételre.
10. szakasz
A művelődési projektumok és műsorok társtámogatása a:
- művelődési központokat és művelődési egyesületeket;
- megmérettetéseken és szemléken való részvételt;
- megmérettetések és szemlék szervezését;
- évfordulók megünneplését;
- táborok lebonyolítását;
illetően, nyilvános pályázat útján végezhető (a továbbiakban: pályázat) melyet Topolya községi elnöke
hirdet meg, a jelen szabályzat 3. szakaszában tárgyalt, közvetett költségvetési felhasználók részére
odaítélt rendezvények kivételével.
11. szakasz
A pályázat szövege megjelenik Topolya község hivatalos honlapján.
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt pályázatra való jelentkezések benyújtására szabott határidő e
pályázat megjelenésének napjától számítván, legalább 8 napban állapítható meg.
A pályázat minden költségvetési évre meghirdetendő, legkésőbb a folyó év februárjáig.
12. szakasz
A művelődési rendezvények projektumainak és programjainak társ/támogatási eljárását lebonyolító,
pályáztató bizottságot (a továbbiakban: bizottság), Topolya községi elnöke nevezi ki, 4 éves
megbízatással.
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt bizottságot elnök és négy tag alkotja, akiket művelődési
szakemberekből választanak meg.
A jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt bizottság a benyújtott projektumokat illetően, más
szakemberek véleményét is kikérheti.

13. szakasz
.
A pályázatok résztvevői a bizottság részére jelentkezést nyújtanak be.
A jelentkezés mellé, a résztvevők kötelező érvénnyel, az alábbiakat nyújtják be:
1) bizonylat (tanúsítvány, kivonat) arról hogy az egyesületet az illetékes szerv jegyzékébe bejegyezték;
2) az egyesület alapszabálya kivonatának hitelesített fénymásolata, melyben megállapítást nyer hogy az
egyesület céljait a megvalósítandó program területén kívánják elérni;
3) kitöltött jelentkezési űrlap;
4) bizonylat az egyesület fizetőképességéről, illetve az előző évi zárszámadás jelentése.
14. szakasz
Az értékelést három lehetőséget feltüntető űrlap kitöltésével végzik:
1)„Különösen támogatom e polgári egyesület pénzügyi támogatását“ s ezért ezt 10 pontra értékelem“,
2)„ Támogatom e polgári egyesület pénzügyi támogatását “ s ezért ezt 5 pontra értékelem“,
3)„Ellenzem e polgári egyesület pénzügyi támogatását“ – s ezért ezt 0 pontra értékelem“.
Az űrlap kitöltését követően, a bizottsági tagság elvégzi az így nyert pontszámok összegzését, minden
pályázó esetében, s összeállítja a jelentkezések értékeléséről és rangsorolásáról szóló jegyzéket.
15. szakasz
A jelentkezések értékeléséről és rangsorolásáról szóló jegyzék összeállítását követően, a bizottság a
községi elnök részére, A pályázat résztvevőinek működési költségeinek vagy program jellegű
rendezvényeinek pénzügyi társtámogatásáról szóló határozati javaslatot.
A bizottság indoklással ellátott javaslatát minden bizottsági tag aláírja.
16. szakasz
A községi elnök meghozza A művelődési rendezvények projektumainak és programjainak
társ/támogatására szolgáló pénzeszközök odaítéléséről szóló végzést, mely végleges, s ez ellen igazgatási
per indítható.
17. szakasz
A projektumok értékelésének általános követelményei:
1) a felkínált projektumok újszerűsége (új ötletek, technológiák, médiumok stb.);
2) feltételek biztosítása a művelődési értékek polgárok részére való elérhetőségére s ezek tömeges
használatának lehetővé tétele;
3) a művészi kifejezésmódok sokszínűségének ösztönzése;
4) Topolya község művelődésének Szerbiában és külföldön való hirdetése, s nemzetközi hálózatokba és
projektumokba való bekapcsolódás;
5) a gyermeki alkotókészség, valamint a gyermekek és fiatalok részére készülő, művészi alkotómunka
ösztönzése;

6) a rokkantsággal élők művészeti alkotómunkájának ösztönzése s a művészeti tartalmak rokkantsággal
élők részére való elérhetősége;
7) a Topolya község területén élő nemzeti kisebbségek kulturális identitásának megvalósulását és
védelmét illető feltételek biztosítása;
8) új technológiák alkalmazása és hálózatba szerveződés;
9) a legjelentősebb művelődési évfordulók megünneplését szolgálják;
10) valós pénzügyi terv és különféle támogatási formák (társprodukció, partnerség és hasonlók);
11) a projektum fenntarthatósága és időbeli hosszúsága;
12) a szerző illetve projektum szervezője eleget tett kötelezettségeinek az eddigi projektumok résztvevői
esetében s igazolta a Topolya községi költségvetéséből nyert eszközöket.
A Topolya községi költségvetéséből társ/támogatott projektumoknak eleget kell tenniük az említettek
közül legalább három általános követelménynek.
18. szakasz
A pályázati eredmények megjelennek Topolya község hivatalos világhálós oldalán. A kiválasztott
projektum szerzőjével Topolya községi elnöke szerződést köt a projektum társ/támogatásáról.
19. szakasz
Topolya községi elnöke szerződést köthet a művelődési projektumok társ/támogatásáról pályázat nélkül
is, amennyiben különösen jelentős projektumról lenne szó, melyet előre kitervelni nem lehetett, s
amennyiben e projektum eleget tesz legalább három, a jelen szabályzat 13. szakaszában szabott,
általános követelménynek, a törvénnyel összhangban.
20. szakasz
Amennyiben a pályázat résztvevője az odaítélt eszközöket nem rendeltetésszerűen használná, köteles
ezek visszatérítésére.
A felhasználatlan eszközök visszatérítésének feltételeit és módját szerződés rögzíti, mely a jelen
szabályzat 17. szakaszának rendelkezései szerint köthető.
21. szakasz
E szabályzat annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.
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