A községi jelentőségű rendezvények támogatásának módjáról és a Topolya
községiköltségvetéséből társtámogatott és támogatott művelődési programok és projektumok
megválasztására szolgáló követelményekről szóló szabályzat 3. és 10. szakasza (Topolya
Község Hivatalos Lapja, 2015/4. szám) alapján Topolya községi elnöke kiírja a
PÁLYÁZATOT
KÖZSÉGI JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK MEGTARTÁSÁNAK
TÁRSTÁMOGATÁSÁRA – TOPOLYAI MEZŐGAZDASÁGI VÁSÁR
EXPO – 2018
Az alábbi eszközöket községi jelentőségű rendezvények – az EXPO topolyai
mezőgazdasági vásár megtartásának társtámogatására ítélik oda 2018-ban, a vidéki környezet
kapacitásának erősítése és növelése, a mezőgazdászok és a vidéki lakosság összekapcsolása, a
vidéki környezet és a mezőgazdasági termékek népszerűsítése céljából, a piacon való jobb
helyezkedés céljából.
1. A pályázaton való részvétel joga
A pályázaton azok a Topolya község területén működő polgári egyesületek vehetnek részt,
melyek munkakörébe a mezőgazdasági tevékenységek és a vidékfejlesztés tartozik.
Azok a polgári egyesületek, amelyek 2017. december31-ig nem nyújtották be a 2017. évi
pályázat alapján pénzügyi támogatást nyert rendezvények lebonyolításáról szóló jelentést,
nem formálhatnak jogot a 2018. évi pályázaton való részvételre.
2. A támogatás feltételei
A benyújtott igénylések és a kedvezően elbírált programszerű rendezvények alapján, pénzügyi
támogatást hagyunk jóvá 1.500.000,00 dinár teljes kerettel, mely eszközöket Topolya községi
költségvetésében irányozták elő, az 5. rész - Községi Közigazgatás, 5.1. fejezet – Községi
Közigazgatási Hivatal, 5. Program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés, 421. feladatkör - A
mezőgazdaság-politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben, 423. gazdasági
besorolás, 78. – Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - szakirodalom kidolgozása, vásárok
szervezése,
képzések,
a
mezőgazdasági
földterületek
bérbeadásának
költségeihelyrendkeretében.
3. Az eszközök odaítélésére vonatkozó igénylések benyújtása
A pályázat résztvevői a jelentkezési űrlapot letölthetik a község honlapjáról
(www.btopola.org.rs), vagy személyesen Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának
iktatójában vehetik át.
MEGJEGYZÉS
Egy polgári egyesület csak egy jelentkezést nyújthat be. Amennyiben egy egyesület több
jelentkezést nyújtana be, ezek közül csakis az elsőnek benyújtott jelentkezést bírálják el. Az
eszközöket egy szervezőnek ítélik oda.

4. 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 alapszabálya kivonatának fénymásolata, melyben megállapítást nyer, hogy az
egyesület céljait a program megvalósítását illető területen realizálják
3. Az egyesület fizetőképességének bizonyítéka, illetve a 2016. évi zárszámadásról szóló
jelentés
4. Az aláírás hitelesítésének fénymásolata (OP-űrlap)
5. A Kincstári Igazgatóságnál való számlanyitásról szóló bizonyíték fénymásolata (ha nem
nyitottak számlát az igazgatóságnál, kereskedelmi banknál történő számlanyitásról szóló
szerződés fénymásolata)
6. A program vagy rendezvény terve
7. Az előző évi tagdíj befizetésének végrehajtásáról szóló tanúsítvány (kivonat)
Az eszközök odaítélésére vonatkozó hiányos vagy késve érkező igénylések nem kerülnek
elbírálásra.
Az eszközök szigorúan rendeltetésszerűek, a község fenntartja jogát ezen eszközök
rendeltetésszerű használatának szervei által való ellenőrzésére.
Amennyiben a polgári egyesületek képviselői nem írnák alá a szerződést az aláírásra való
felhívástól számított 5 napon belül, úgy tekintik, hogy elálltak az odaítélt eszközöktől.
A pályázat 2018. 06. 08-ig érvényes.
A pályázati jelentkezést a mellékletekkel együtt Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának
iktatójában kell átadni, s a borítékon feltüntetendő: 453-31/2018-V és pályázat községi
jelentőségű rendezvények megtartásának társtámogatására – topolyai mezőgazdasági
vásárEXPO – 2018. Minden további felvilágosítás a 715-899-es telefonszámon kapható.
Szám: 453-31/2018-V
Kelt: 2018. 05. 24-én
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