A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. És 2014/83.
szám), A polgári egyesületek programjainak ösztönzésére vagy ezen közérdekű programok
megvalósításának hiányzó részére 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
2015.02.04. meghozta az alábbi

SZABÁLYZATOT
A POLGÁRI EGYESÜLETEK TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ,
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRÓL
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
E szabályzat közelebbről szabályozza a polgári egyesületek működési költségeinek társtámogatására és
programmal előirányzott, közérdekű rendezvényeire, Topolya községi költségvetéséből kiutalt összegek
odaítélésének követelményeit, feltételeit, mértékét, módját és eljárását, az alábbi szakterületeket
illetően:
- művelődés és hitközösségek,
- sport, üdülés, a sportszervezeteket kivéve,
- szociális és gyermekvédelem,
- környezetvédelem,
- mezőgazdaság,
- monográfia és könyvkiadás,
- lapkiadói tevékenységek és
- gazdaság- és vállalkozás-fejlesztés,
valamint e jóváhagyott, de felhasználatlan vagy rendeltetésszerűtlenül felhasznált eszközök
visszaszolgáltatásának módját és eljárását.
2. szakasz
Polgári egyesület alatt, a jelen szabályzat értelmében, önkéntes és polgári, nonprofit szervezet értendő,
mely több természetes vagy jogi személy egyesülési szabadságjoga alapján alakult, mégpedig
meghatározott közös vagy általános, törvény és alkotmány által nem tiltott cél és érdek megvalósítása és
előmozdítása érdekében, s mely bejegyzést nyert az illetékes szerv jegyzékébe, a törvénnyel
összhangban.
3. szakasz
A polgári egyesületek részére kiutalandó eszközök felhasználásának beosztása és használata a
törvénnyel, az említett rendelettel, a jelen szabályzattal és a Topolya községi költségvetéséséről szóló,
folyó évi határozattal összhangban végzendő.

4. szakasz
A folyó évre odaítélendő, pénzügyi eszközök mértékét a Polgári egyesületek Topolya községi
költségvetéséből származó pénzeszközök odaítélési eljárásának lebonyolításával megbízott, Pályáztató
Bizottság (a továbbiakban Bizottság) látja el, melyet Topolya Községi Tanácsa nevez ki, 4 éves időszakra.
E bizottság elnökből és 6 tagból áll.
5. szakasz
E bizottság az alábbi hatáskörökkel rendelkezik:
- előkészíti a pályázati iratanyagot, a rendelettel összhangban,
- meghirdeti a nyilvános hirdetményt a község hivatalos világhálós oldalán
- megállapítja a polgári egyesületek jelentkezéseinek értékelési és rangsorolási jegyzékét, legkésőbb 8
nappal a jelentkezések benyújtására szabott határidő leteltét követően
- a községi elnöknél benyújtja az eszközök odaítélése által kedvezményezett polgári egyesületek
megválasztásáról szóló határozati javaslatot, az értékelési és rangsorolási jegyzék megállapításától
számított 8 napon belül.
6. szakasz
A bizottsági üléseken e bizottság elnöke elnököl, akit távolléte esetén egy általa kijelölt bizottsági tag
helyettesít.
A bizottság, annak határozatait a tagság teljes többségének szavazata által hozza.
A bizottság munkájáról jegyzőkönyv készül.

II. AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSA
7. szakasz
Az eszközök odaítélését évente egyszer, nyilvános pályázat alapján végzik.
A pályázatot a bizottság az év elején hirdeti meg, legkésőbb a folyó év február 15-ig.
A nyilvános pályázaton oda nem ítélt eszközöket a községi elnök osztja be, ennek végzésével, a jelen
szabályzatban szereplő követelmények alapján.
8. szakasz
A működési költségekben vagy rendezvények megtartásának községi költségvetésből történő
társtámogatásban kedvezményezett, polgári egyesület megválasztása az alábbi követelmények
alkalmazásával végzendő:
1) referenciák: a társtámogatás által felölelt terület, időtartalom, a megvalósításba bevont személyek
száma, a polgári egyesület tevékenységének fejlesztési lehetőségei és ezek fenntarthatósága;
2) az elért célok: a közérdek kielégítésének mértéke, az illető terület előmozdításának eszközök
megvalósítását követő mértéke;

3) a működési költségek és rendezvények költségeinek más forrásokból történő társtámogatása: saját
bevételek, EU-s alapok, ajándékok, adományok, hagyatékok, kölcsönök és egyebek, a programok
pénzügyi támogatása hiányzó eszközeinek esetében;
4) az eszközök felhasználásának törvényessége és hatékonysága s ennek fenntarthatósága: korábban
használtak-e községi költségvetési eszközöket, ha igen, teljesítették-e szerződésben rögzített
kötelezettségeiket.
A választás jelen szakasz 1. bekezdésében tárgyalt követelményeinek alkalmazásával nyert, közelebbi
mércéit, valamint a meghatározott területet illető, további különleges követelményeket a bizottság
állapítja meg.
9. szakasz
A polgári egyesületek – mint pályázók a bizottsághoz jelentkezéseket nyújtanak be.
A pályázók, a jelentkezések mellé, kötelező érvénnyel, az alábbiakat tartoznak benyújtani:
1) tanúsítvány (bizonylat, kivonat) arról hogy az illető egyesületet bejegyezték az illetékes szerv
jegyzékébe;
2) az egyesület alapszabályának hitelesített fénymásolata melyben megállapítást nyer hogy az egyesület
céljait a program megvalósítását illető területen valósítják meg
3) kitöltött jelentkezési űrlap
4) az egyesület fizetőképességének bizonyítéka, illetve az előző évi zárszámadás jelentése.
A jelentkezések benyújtására a pályázat közzétételétől számított, legalább 8 napos határidő szabható.
A pályázókat megilleti a benyújtott jelentkezésekbe és mellékelt iratanyagba való betekintés joga, az
értékelési és rangsorolási jegyzék javaslatának megállapítását követően, e jegyzék közzétételétől
számított három napon belül.
10. szakasz
Az értékelést a jelen szabályzat 8. szakaszában szereplő követelmények teljesültségének ellenőrzését
követően végzik.
11. szakasz
Az értékelést az alábbi három lehetősétet tartalmazó űrlap kitöltése által végzik:
1. „Különösen támogatom e polgári egyesület pénzügyi támogatását és 10 pontra értékelem“,
2. „Támogatom e polgári egyesület pénzügyi támogatását és 5 pontra értékelem“,
3. „ Ellenzem e polgári egyesület pénzügyi támogatását és 0 pontra értékelem“.
Az űrlap kitöltését követően, a bizottsági tagság összegzi az odaítélt pontok számát, minden egyes
pályázó esetében, s összeállítja a jelentkezések értékelésének és rangsorolásának jegyzékét.
12. szakasz
A jelentkezések értékelése és rangsorolása jegyzékének meghozatalát követően, a bizottság a községi
elnökhöz benyújtja a pályázati résztvevők működési költségei és programmal előirányzott rendezvényei
költségeinek társtámogatási összege odaítéléséről szóló határozati javaslatot.

A bizottsági javaslatot, indoklás kíséretében, az összes bizottsági tag aláírja.
13. szakasz
A községi elnök meghozza végzését a polgári egyesületek működési költségeinek és programmal
előirányzott, közérdekű rendezvényeinek társtámogatásáról, mely végleges, s ez ellen igazgatási per
indítható.
A községi elnök, a község hivatalos, világhálós honlapján, az eszközök odaítéléséről szóló végzése
mellett, mejelenteti az igényeltnél kevesebb eszközt elnyert felhasználók tájékoztatását is, a kiadások új
tételes felsorolásának, illetve az odaítélendő eszközöktől való elállásról szóló értesítés haladéktalan
benyújtása végett.
14. szakasz
A pályázati szövegnek tartalmaznia kell:
- a törvénnyel s a jelen szabályzattal összhangban álló követelményeket, melyeket a javaslattevő
egyesületnek teljesítenie kell,
- a pályázók működési költségeire vagy programmal előirányzott rendezvényei társtámogatására
előirányzott eszközök összegét,
- a megvalósítás határidejét,
- a kötelezően benyújtandó, pályázati anyagot,
- a pályázatra való jelentkezés módját.
A pályázat megjelenik a község hivatalos világhálós honlapján és kézbesítendő a köztájékoztatási
eszközök részére.
15. szakasz
A pályázatra való jelentkezés benyújtandó a bizottság részére a „ Pályázati jelentkezés a Topolya
községben levő polgári egyesületek működési költségei vagy programmal előirányzott rendezvényei
Topolya községi költségvetésből való társtámogatásának elnyerésére“, mely e szabályzat alkotórészét
képezi.
Egy polgári egyesület csak egy jelentkezést nyújthat be.
Amennyiben ugyanazon polgári egyesület több jelentkezést nyújtana be, csupán az elsőként benyújtott
jelentkezést vitatjuk meg.
16. szakasz
A pénzügyi eszközök pályázók részére való odaítéléséről szóló határozat meghozatalát követően, a
polgári egyesület és a községi elnök, szerződést kötnek.
A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő szerződés szabályozza a szerződő felek közötti, kölcsönös
jogokat és kötelezettségeket, a jóváhagyott eszközök átutalásának módját és határidejét, a megvalósítás
határidejét, az elnyert eszközök megvalósítását illető, jelentéstételi kötelezettséget, valamint a szerződő
felek közötti, egyéb jogokat és kötelezettségeket.

Amennyiben a polgári egyesületek képviselői a tárgyalt szerződést az aláírásra való felhívást követő 5
napon belül nem írnák alá, az odaítélt eszközöktől elálltnak tekintendők.
Az említett módon megkötött, pénzügyi eszközök odaítéléséről szóló szerződés egy példánya a Községi
Közigazgatási Hivatal Pénzügyi Osztálya részére kézbesítendő, annak megvalósítása végett.
17. szakasz
A pénzeszközök odaítélésében kedvezményezett polgári egyesületek kötelesek az elnyert eszközök
felhasználását követő 30 nap határidőn belül, legkésőbb pedig a folyó év végéig jelentést tenni az
eszközök megvalósításáról.
A jelentéstétel írásban történik, e jelentés Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában való
átadása vagy postai küldemény által.

III. AZ ODAÍTÉLT ESZKÖZÖK VISSZATÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA
18. szakasz
Amennyiben a polgári egyesületek az elnyert eszközöket nem rendeltetésszerűen használnák fel, ezeket
visszatéríteni tartoznak.
A felhasználatlan eszközök visszatérítésének feltételeit a jelen szabályzat 16. szakasza szerint kötött
szerződés állapítja meg.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. szakasz
E szabályzat meghozatalával érvényét veszíti A polgári egyesületek Topolya községi költségvetéséből
való, pénzügyi támogatásáról szóló Szabályzat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2014/3. szám).
20. szakasz
E szabályzat annak meghozatalának napján lép életbe, s megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában.
TOPOLYA KÖZSÉGI
ELNÖKE
Szám: 110-8/2015-V
Kelt: 2015.02.04.

Kislinder Gábor, s.k.,
Topolya községi elnök

