
 Topolya község Statútuma 64. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 19/5), 

Topolya község 2023. évi költségvetéséről szóló Határozata (Topolya Község Hivatalos Lapja, 

2022/40.1), valamint A sportszervezetek Topolya községi költségvetéséből való támogatásáról és 

ezek besorolásának követelményeiről és mércéiről szóló Szabályzat 3. szakaszának 1. bekezdése 

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 2023/1. szám) alapján Topolya Község Elnöke, 2023. január 

17-én kiírja az alábbi 

     HATÁROZATOT 

KÖZPÁLYÁZAT KIHÍRDETÉSÉRŐL VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK 

ODAÍTÉLÉSÉRE TOPOLYA KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL 

SPORTSZERVEZETEK ÉS A SPORT TERÜLETÉN MEGVALÓSÍTANDÓ 

KÜLÖNPROGRAMOK 2023. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA TOPOLYA KÖZSÉG 

TERÜLETÉN 

 

és kihirdeti 

 

KÖZPÁLYÁZATOT 

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE TOPOLYA KÖZSÉGI 

KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL SPORTSZERVEZETEK ÉS A SPORT TERÜLETÉN 

MEGVALÓSÍTANDÓ KÜLÖNPROGRAMOK 2023. ÉVI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA 

TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN 

 

 

I. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK CÉLJA  

 

 A vissza nem térítendő eszközök 2023. évi odaítélésének alapvető célja a Topolya 

község területén tevékenykedő sportszervezetek és a sport területén megvalósítandó külön 

programok pénzügyi támogatása Topolya község költségvetéséből . 

 

 

II. ODAÍTÉLENDŐ ESZKÖZÖK 

 

Az eszközöket Topolya község 2023. évi költségvetéséből biztosítottuk, mégpedig: A 

sportklubok és -egyesületek támogatása 30.000.000,00 dinár összegben, mégpedig a költségvetés 

5. RÉSZ – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. fejezet Községi Közigazgatási 

Hivatal, 14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS, A program besorolása: 1301-

0001, a 153. helyrend, valamint Nonprofit szervezetek támogatása – sportrendezvények, 

5.000.000,00 dinár összegben, az 5. RÉSZ – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 5.1. 

fejezet Községi Közigazgatási Hivatal, 14. PROGRAM – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS, 

A program besorolása: 1301-0001, a 154. helyrend keretén belül. 

 

III. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓI ÉS A TÁMOGATÁS 

FELTÉTELEI 

 

A Közpályázaton való részvételi joggal rendelkeznek azok a sportszervezetek, amelyek a 

törvénnyel és a sportügyi szabályokkal összhangban, az alábbi feltételeknek eleget tesznek: 

 - a törvénnyel összhangban bekerültek a megfelelő nyilvántartásba,  

- székhelye és tevékenysége Topolya község területén legyen, vagy tevékenységével képviselje 

Topolya községet,  



- a Sporttörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 10/16. sz.) szerint jöttek létre,  

         - Topolya Község Sportegyesületének tagjai és tevékenységüket legalább egy évig 

folyamatosan végzik,  

         - kizárólag vagy túlnyomórészt nonprofit alapon működnek, ha a Törvény másként nem 

rendelkezik  

-Szerbia illető sportágazati szövetségének tagjai, s hogy az illető klub szerepel a Szövetség 

hivatalos adatbázisában; 

-betagosodott vagy szerződés által alkalmazott sportolókkal rendelkeznek; 

-biztosított és megfelelő helyiséggel, illetve sportlétesítményekkel és sportfelszereléssel 

rendelkeznek; 

-megfelelő belső szervezettel rendelkeznek;  

-legalább egy szakmailag képzett edzővel rendelkeznek (szakági diplomával vagy a 

föderáció illetve szövetség licensszével rendelkezik) amennyiben ezt a versenyszabályzat 

előirányozza 

- a megállapított határidők szerint pénzügyi mutatókkal ellátott éves terveket, 

munkaprogramokat, valamint az előző évben elért sporteredmények pontos adatait 

benyújtják,  

- hogy az előző évre vonatkozóan a tárgyévet illetően narratív és pénzügyi beszámolót 

nyújtanak be a Topolya Község eszközeiből finanszírozott projekt/program 

megvalósításáról.  

 

IV. AZ ESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI  

 

Az eszközök elosztásának kritériumai: 

1. Az illető sportág tömegessége 

2. Az elért sporteredmények 

3. Országos rangsorolás 

4. A sportág hagyománya 

 

V. KÖTELEZŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 

A pályázatra jelentkezőknek az alábbi pályázati dokumentációt kötelező mellékelniük: 

1. Kitöltött pályázati jelentkezési lap (1. számú űrlap); 

2. A program/projekt javaslatának kitöltött űrlapja (2. számú űrlap); 

3. A program/projekt költségvetésének kitöltött űrlapja (3. számú űrlap); 

4. Nyilatkozat arról, hogy az eszközök nem biztosítottak más módon (4. számú űrlap); 

5. Nyilatkozat érdek-összeütközés hiányáról (5. számú űrlap); 

6. Olvashatóan kitöltött kérdőívek. 

 

A szükséges űrlapok letölthetők a község honlapjáról: www.btopola.org.rs. 

A szabályzatok és a nyilvános pályázat szövege letölthető a község honlapjáról: 

www.btopola.org.rs. 

 

VI A JELENTKEZÉS MÓDJA 

 A teljes pályázati dokumentációt egy zárt küldeményben kell benyújtani, az alábbi 

megjelöléssel „Pályázatra - nem felbontandó”.   

 A kérelmet a Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában vagy postai úton kell benyújtani 

az alábbi címre:  

 TOPOLYA KÖZSÉG 

 ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI- ÉS TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGÜGYI, 

KÖZSÉGI SZERVEK TEENDŐIVEL ÉS A KÖZÖS TEENDŐKKEL FOGLALKOZÓ  

OSZTÁLY  



 TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGÜGYI OSZTÁLY  

 Közpályázat vissza nem térítendő eszközök odaítélésére 2023-ben Topolya község 

költségvetéséből sportszervezetek és a sport területén megvalósítandó külön programok 

társfinanszírozására Topolya község területén 

 Tito marsall u. 30 

 24300 Topolya 

 

VII. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 

A jelentkezéseket, a szükséges dokumentációval a Bizottsághoz 2023. 01. 31-ig kell benyújtani, 

Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Tito marsall u. 30. sz. alatti iktatójában, minden 

munkanapon, 8.00 és 14.00 óra között, illetve az ügyfélfogadásra kijelölt, az 

ügyfélfogadóközpont bejáratán láthatóan kifüggesztett időben, vagy postai úton is elküldhetők. 

 A késve érkező és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe. 

 A bizottság a pontozási eljárást  A sportszervezetek Topolya községi költségvetéséből 

való támogatásáról és ezek besorolásának követelményeiről és mércéiről szóló Szabályzat  

(Topolya Község Hivatalos Lapja, 23/1. szám) alapján hajtja végre, és elkészíti a pályázatok 

értékeléséről és rangsorolásáról szóló jegyzéket. 

 A bizottság a községi elnöknek benyújtja a pályázó sportegyesületek működésének vagy 

programszerű sportrendezvényeinek társtámogatására előirányzott pénzeszközök odaítéléséről 

szóló határozati javaslatot. 

 

 

 

Szám: 66-1/2023-II-2 

Kelt: 2023. január 17.           Topolya Község Elnöke 

Topolya            

               Szatmári Adrián, s.k. 


