A polgári egyesületek Topolya községi költségvetéséből való, pénzügyi támogatásáról szóló
szabályzat 5. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/2. szám) alapján, a Topolya
községi költségvetése pénzeszközeinek a polgári egyesületek részére való odaítélési eljárását
lebonyolító, Pályáztató Bizottság meghirdeti az alábbi,
PÁLYÁZATOT A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ EGYHÁZAK ÉS
HITKÖZSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖKBŐL VALÓ, 2018. ÉVI
TÁMOGATÁSÁRA
1. A pályázaton való részvétel joga:
A tárgyalt, költségvetési eszközökből való támogatási pályázaton, minden Topolya községben
működő egyház és hitközség részt vehet, melyek Az egyházakról és hitközségekről szóló
törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/36. szám) által hagyományos egyházaknak minősülnek.
2. Az eszközök elszámolása:
Azon polgári egyesületek, melyek 2017. 12. 31-ig nem nyújtották be a 2017. évi pályázat
alapján pénzügyi támogatást nyert rendezvények lebonyolításáról szóló jelentést, azon az
űrlapon keresztül, melyet a község internetes oldaláról, a www.btopola.org.rs honlapról
tölthetnek le, vagy személyesen Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Iktatójában
vehetnek át, nem jogosultak a 2018. évi pályázaton való részvételre.
3. A támogatás feltételei
A benyújtott igénylések és kedvezően elbírált, programszerű rendezvények alapján, pénzügyi
támogatást hagyunk jóvá, 3.000.000,00 dinár teljes kerettel, mely eszközöket Topolya községi
költségvetésében irányoztak elő, a 197. helyrenden – Hitközségek támogatása, a 13. program
keretében: Művelődés fejlesztése, 1201-0003. programtevékenység – A kulturális-történelmi
örökségek megőrzési és bemutatási rendszerének fejlesztése keretein belül.
4. Az eszközök odaítélése a felhatalmazott jogalanyok építési, jótékonysági s tudományos
tevékenység folytatása végett történik, melyeket ezek a törvény és más előírások alapján
folytatnak, valamint a hitközségek részére történő, vagyon-visszaszármaztatási eljáráshoz való,
pénzügyi támogatás nyújtása végett, különösképpen pedig:

- beruházási munkálatokra az egyházi létesítményeken,
- a meglevő, hosszabb ideig, 10 vagy több évig felújítást nélkülöző, egyházi létesítmények
felújítására, különösképpen a műemlékként nyilvántartott egyházi épületek esetében,
- a paplakok és az egyházi emlékművek felújítására,
- az egyházi temetők területének rendezésére és revitalizációjára,
- a temetőkben álló ravatalozók kiépítésére és felújítására,
- új tornyok és haranglábak kiépítésére. a régiek felújítására,
- ikonok, vallási és szakrális tárgyak felújítására,
- az egyházi épületek új homlokzatának felhelyezésére és meszelésére,
- a beázott tetőrészek felújítására,
- a templomok falainak az ezekben levő nedvességtől való helyrehozatalára,

- - a templomok körüli kerítések felújítására,
- szakmai szolgáltatások kiadásaira, melyek az egyházak és hitközségek részére való
vagyonvisszaszármaztatásban eszközöltek,
- hagyományos évfordulók szervezésére, melyek az illető templom által viselt nevekre
irányulnak,
- egyházi rendezvények szervezésére,
- egyházi kórusok működésének ápolására és fejlesztésére,
- a templomokhoz köthető tudományos kutatásokra,
- a vallással és a hitközségekkel kapcsolatos, szakmai, tudományos összejövetelek, nyílt viták
szervezésére.
- alapvető működésre.
5. Az igénylés mellé az alábbi iratokat kell mellékelni:
1.
Tanúsítvány (bizonylat, kivonat) arról, hogy az illető egyesületet bejegyezték az illetékes
szerv jegyzékébe
2.
Az egyesület fizetőképességének bizonyítéka, illetve a 2016. évi zárszámadás jelentése
3.
Az aláírás hitelesítésének fénymásolata (OP-űrlap)
4.
Kincstári Igazgatóságnál való számlanyitás szerződésének fénymásolata
5.
A program, felújítás, folyó karbantartás vagy rendezvény terve.
A hiányos vagy késve érkező, eszközök odaítélésére vonatkozó igényléseket nem
bocsátjuk elbírálás alá.
Amennyiben a hitközségek képviselői nem írnák alá a szerződést, az aláírásra való
felkérés vételétől számított 5 napon belül, az odaítélt eszközöktől elálltnak minősülnek.
A pályázat 2018. 01. 19-ig érvényes.
Az iratanyag átadása Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában lehetséges.
6. A pénzeszközök odaítélésekor felszámított részvétel mértékének építési munkálatok
esetében való megállapításakor, minden egyes igénylésnél az alábbi követelményekből
indulunk ki:
- ezen egyházi létesítmény műemlékké nyilváníttatott-e,
- mely állapotban van az illető épület
– mennyiben sürgősek a beruházási beavatkozások, s a romosság miatt veszélyben van-e a hívők
biztonsága,
- gyűjtöttek-e más támogatási forrásból adományt, s netán csak ezen eszközök egy részére lenne
szükség, a pénzügyi szerkezet fedezete végett, a létesítmény felújítását illetően, 4. az illető
egyház részére nem ítéltek oda eszközöket a községi költségvetésből, hosszabb időszakon át, s
az utóbbi 10 évben mennyi eszközt ítéltek oda,
- az illetékes szervek indoklása a beruházás elkerülhetetlenségéről (a Műemlékvédő Intézet
vagy a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes, urbanisztikai szervezeti egységének véleménye)
- a beruházási igénylés sürgősségének jellege minden tényszerű esetben, mely megvalósítása
közvetlen betekintéssel történhet a községi illetékes szerv, vagy más szakmai szerv
munkatársának vagy szakembereinek terepi vizsgálatával.

7. A pénzeszközök odaítélésekor való részvétel mértékének megállapításakor, jótékonysági és
tudományos tevékenységeket illetően, valamint az egyházak és hitközségek részére való
vagyon-visszaszármaztatási eljárás pénzügyi támogatásánál, minden egyes igénylésnél az
alábbi követelményekből indulunk ki:
1.
az egyházi rendezvény jellege és jelentősége,
2.
a szakmai és tudományos összejövetelek, jótékonysági és emberbaráti tevékenységek
jellege és a szakmai és tudományos összejövetelek jelentősége, illetve az említett
tevékenységhez kötődő projektum jelentősége,
3.
a visszatérítés tárgyát képező vagyon megállapított értékének nagysága.
8. A Topolya község területén működő, hagyományos egyházak letölthetik a pályázatra való
jelentkezés űrlapját a község www.btopola.org.rs hivatalos honlapjáról vagy személyesen,
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában.
9. A felhasználó köteles az odaítélt eszközöket kizárólagosan az odaítélés rendeltetésével
összhangban felhasználni, míg a felhasználatlan eszközöket a községi költségvetés javára
visszatéríteni.
Az eszközök felhasználója köteles a naptári év végén a Községi Közigazgatási Hivatal
pénzügyekre illetékes szervezeti egységéhez jelentést benyújtani, az illető eszközök
rendeltetésszerű felhasználásáról, megfelelő iratanyag kíséretében.
Amennyiben gyanú merülne fel az odaítélt eszközök rendeltetésszerű felhasználásával szemben,
a községi elnök eljárást indít a községi költségvetési felügyeletre illetékes szerv előtt, az
eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése végett.
10. A jelentkezéseket, a feltüntetett iratanyaggal, zárt borítékban, személyesen kell átadni,
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában, vagy postai úton, az alábbi címre:
Topolya Községi Közigazgatási Hivatala, Tito marsall u. 38. Minden további felvilágosítás a
715-899 telefonszámon kapható.
A jelen pályázaton való részvételi joggal nem rendelkező kérelmezők jelentkezéseit, a késve
érkező és hiányos iratanyaggal, vagy nem megfelelő űrlapon mellékelt, vagy jelen pályázat
céljaival ellentétes rendeltetésekről szóló, valamint telefaxon, villámpostán küldött és aláírást
nélkülöző igényléseket nem vesszük figyelembe.
Topolya községi költségvetése pénzeszközeinek
a polgári egyesületek részére való
odaítélési eljárását lebonyolító,
Pályáztató Bizottság
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