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Előterjesztés 
a „Városmarketing Gyémánt” Díj című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Immár nyolcadik alkalommal hirdeti meg a Magyar Marketing Szövetség és a Miskolci 
Egyetem Marketing és Turizmus Intézete a Városmarketing Gyémánt Díj pályázatot, amelyre 2022. 
augusztus 5-ig a díj honlapján lehet pályázni a 2021. júliusától 2022. július 30-ig megvalósult 
marketing megoldásokkal, eszközökkel, négy kategóriába sorolva. 

A 2022-es pályázati időszakban az alábbi kategóriákban nyújtható be pályázat:  
1. Rendezvény-esemény kategória (Event-marketing) 
2. Marketingkommunikációs megoldások és tartalom kategória 
3. Városfejlesztési, pályázati projektek marketingje 
4. Marketingstratégia, márka és identitásépítési, arculati program 

Hatvan Város Önkormányzata a "Marketingstratégia, márka és identitásépítési, arculati program" 
kategóriában kíván indulni idén. Ebbe a kategóriába várják azokat a marketingstratégiai és 
programterveket bemutató pályázatokat, amelyek az adott város, település pozícionálása, egyedi 
márka-elemeinek meghatározása, az ahhoz kapcsolódó arculattervezés, valamint mindezekre épülő 
különböző piaci értékesítést, imázsépítést támogató, vagy éppen befektetéseket szervező komplex 
marketingtevékenységről, tervekről, menedzsment, szervezeti megoldásokról szólnak. Hatvan Város 
Önkormányzata az alábbi elemeket kívánja bemutatni pályázatában: 

 Mi, hatvaniak üzenetek (Mi, hatvaniak törődünk egymással; Mi, hatvaniak odafigyelünk a 
városunkra; Mi, hatvaniak óvjuk a természetet) 

 Repohár (Egyedi, hatvani arculattal rendelkező környezettudatos és modern repohár, amely 
hozzájárul ahhoz, hogy csökkentsük a keletkező hulladékmennyiséget. Mi, hatvaniak óvjuk a 
természetet és egyre tudatosabban élünk. Ennek érdekében a városi rendezvényeken a 
repoharakat használjuk, ezzel védve a környezetet, s erősítve a helyi kötődést.) 

 Közösségi Költségvetés (Összesen 19 projektből választhatták ki a számukra 
legszimpatikusabbakat a hatvaniak a Közösségi Költségvetés 2022-ben. Az önkormányzat a 
tavalyi kezdeményezést megtartva idén is elkülönített 100 millió forintot, amelynek 
felhasználásáról a lakosság dönthet.) 

 Pro Natura Mozgalom (A szervezet Hatvan város környezeti értékeinek védelme érdekében 
több alkalommal szemétszedési akciót, valamint faültetést szervez.) 

 Hatvani Karitatív Összefogás (A közösség célja, hogy egymást is támogatva egy szélesebb 
összefogással még hatékonyabban tudja segíteni a rászorulókat.) 

A pályázatban való részvételhez a pályázati, nevezési díj 30.000 Ft +ÁFA. 
A„Városmarketing gyémánt” díj, védjegy nyertese az alábbi elismeréseket nyeri: 
 a díj elnyerését igazoló oklevél, 
 a „Városmarketing gyémánt” díj logó használata, 
 a nyertes marketing tevékenység a Magyar Városmarketing Díj honlapján történő felsorolása, 

bemutatása, 
 a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikálják a 

nyerteseket. 
 
 
 



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Városmarketing gyémánt” 
Díj elnevezésű pályázati felhívásra.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2022. augusztus 5. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. június 23. 
 
 

            Horváth Richárd 
              polgármester 

Látta: 
dr. Kovács Éva 

jegyző 
 


