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Előterjesztés  
a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata évente támogatást nyújt a Hatvan városban működő civil 
szervezetek és egyházközségek részére a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 
 
Az elmúlt időszakban benyújtott pályázatokkal kapcsolatban több köznevelési intézmény 
jelezte, hogy gondot okoz a megítélt támogatás felhasználása, illetve elszámolása. A 
fenntartón keresztül történő pályáztatás jelentős adminisztrációs többlet terhet ró mind a 
fenntartóra, mind pedig az intézményekre. Kérték, hogy amennyiben mód és lehetőség van rá, 
úgy kerüljön egyszerűsítésre a pályáztatás folyamata, illetve, hogy intézményhez kötődő 
alapítvány is nyújthasson be kérelmet a csoportok, szakkörök vonatkozásában. 
 
A rendelet megalkotásával az önkormányzatnak az volt a célja, hogy minél több civil 
szervezet, ezáltal több hatvani lakos juthasson támogatáshoz, színvonalasabb programokhoz. 
Indokoltnak tartom erre tekintettel a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítását oly módon, hogy az Ifjúsági keret 
vonatkozásában a pályázatot benyújtók, illetve a pályázati célok köre bővüljön. Indokolt 
továbbá, hogy a rendelet mellékletében szereplő pályázati adatlap, elszámolólap, szerződés 
tervezet nyomtatványok kerüljenek hatályon kívül helyezésre, és azok pontos tartalmai a 
mindenkori pályázati kiírások mellékleteit képezzék.  
A rendelt 10. §-a értelmében a pályázati kiírásról minden év február és augusztus hónapjában 
átruházott hatáskörben a képviselő-testület illetékes bizottságai döntenek, így lehetőség van a 
nyomtatványok tartalmát is aktualizálni, az adott kiíráshoz illeszteni. 
A rendelettervezetben a megváltozott jogszabályi hivatkozások is átvezetésre kerülnek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezetet elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Hatvan, 2023. január 19. 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2023. (... ...) önkormányzati rendelete 

a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(E rendelet alkalmazásában civil szervezet:) 
„a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel 
rendelkező társadalmi szervezet, szövetség, egyesület (kivéve: párt, munkaadói és 
munkavállalói érdekképviseleti szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító társaság, 
magánnyugdíj-pénztár, egyház), 

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött alapítvány, 
polgári jogi társaság,” 

2. § 

A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § 

(1) Az Ifjúsági keretre pályázhatnak a 3. § (1)-(3) bekezdése szerinti civil szervezetek. A 3. § 
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott pályázó pályázata esetében a pályázó a hatvani 
székhelyű közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi intézmény, vagy az intézményhez 
kötődő alapítvány, mely felel a pályázat lebonyolításáért és a pénzügyi elszámolásért. 

(2) A 3. § (1) bekezdés c) pont szerinti pályázó esetében a pályázó a közoktatási, 
közművelődési, közgyűjteményi intézmény, vagy az intézményhez kötődő alapítvány, mely 
felel a pályázat lebonyolításáért és a pénzügyi elszámolásért. 

(3) Pályázni az alábbi feladatokra, tevékenységekre lehet: 
a) ifjúsági korosztály számára rendszeresen szervezett közösségi összejövetelek, klubok, 

szakkörök és csoportok programjainak szervezésére, 
b) gyermek- és ifjúsági érdekképviseletre, 
c) ifjúságot érintő rendezvények szervezésére, 
d) versenyeken való részvétel támogatására. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt feladatok megvalósítása érdekében a működéshez szükséges 
technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítésére nyújtható be pályázat.” 

 

 



3. § 

(1) A R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi és szociális intézmények, 
vagy az intézményekhez kötődő alapítványok több általuk befogadott csoport vonatkozásában 
is adhatnak be pályázatot. A sportegyesületek több – saját keretükön belül működő – jogi 
személyiség nélküli szakosztály vonatkozásában adhatnak be pályázatot. Ugyanazon pályázat 
több keretre történő beadása esetén csak egy pályázat támogatható. A kereten belül egynél 
több pályázat benyújtása esetén a pályázó minden pályázata érvénytelenné válik. 
Intézmények, vagy intézményekhez kötődő alapítványok több pályázatot is benyújthatnak 
több befogadott csoport nevében, azonban egy csoport nevében a kereten belül csak egy 
pályázatot nyújthatnak be. Pályázni a pályázat kiírásának évében megvalósítandó feladatokra, 
tevékenységekre, programokra vagy célokra lehet.” 

(2) A R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Valamennyi pályázat nyilvános, melynek felhívását a helyben szokásos módon és a 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. által úgy kell 
közzétenni, hogy ahhoz bárki hozzáférhessen. Pályázni a pályázati kiírás melléklete szerinti 
pályázati adatlapnak a Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz postai úton történő benyújtásával 
lehet minden évben a kiírástól számított 30 napon belül. A határidőn túl beérkezett 
pályázatokat – a határidő túllépésére való tekintettel – el kell utasítani.” 

4. § 

A R. 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A támogatási szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül az önkormányzat a 
támogatás összegét a civil szervezet vagy egyházközség számlájára átutalja. Amennyiben a 
támogatott nem rendelkezik bankszámlával a lebonyolító intézménynek, intézményhez 
kötődő alapítványnak, sportegyesületnek, egyházközségen belül működő támogatott esetén az 
egyházközségnek kerül kifizetésre a támogatás. 

(3) A pályázaton elnyert támogatás teljes összegének felhasználásáról szóló elszámolás és 
szakmai beszámoló benyújtásának határideje legkésőbb a tárgyévet követő év január hó 31. 
napja. Az elszámoláshoz be kell nyújtani a pályázati kiírás szerinti elszámoló lapot is.” 

5. § 

A R. 10. § (1) bekezdésében a „keretösszegek felosztása” szövegrész helyébe a 
„keretösszegek egyes kereteken belüli felosztása” szöveg lép. 

6. § 

Hatályát veszti a R. 
a) 12. § (1) bekezdésében a „(2. melléklet)” szövegrész, 
b) 1. melléklete, 
c) 2. melléklete, 
d) 3. melléklete, 
e) 4. melléklete. 

 



7. § 

Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba. 
 
 
Hatvan, 2023. …………………. 
 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
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15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 
a hatvani civil szervezetek támogatásáról 

 
 

EREDETI SZÖVEG ÚJ SZÖVEG 
3. § (1) E rendelet alkalmazásában civil 

szervezet: 
a) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel 
rendelkező társadalmi szervezet, szövetség, 
egyesület (kivéve: párt, munkaadói és 
munkavállalói érdekképviseleti szervezet, 
önkéntes kölcsönös biztosító társaság, 
magánnyugdíj-pénztár, egyház), 

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény alapján létrejött alapítvány, 
polgári jogi társaság, 

 

3. § (E rendelet alkalmazásában civil 
szervezet:) 
a) az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény alapján 
létrejött, jogi személyiséggel 
rendelkező társadalmi szervezet, 
szövetség, egyesület (kivéve: párt, 
munkaadói és munkavállalói 
érdekképviseleti szervezet, önkéntes 
kölcsönös biztosító társaság, 
magánnyugdíj-pénztár, egyház), 

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény alapján létrejött 
alapítvány, polgári jogi társaság, 

6. § (1) Az Ifjúsági keretre pályázhatnak 
a 3. § (1)-(3) bekezdése szerinti civil 
szervezetek. A 3. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott pályázó pályázata esetében a 
pályázó a hatvani székhelyű közoktatási, 
közművelődési vagy közgyűjteményi 
intézmény, mely felel a pályázat 
lebonyolításáért és a pénzügyi elszámolásért. 

(2) Az (1) bekezdés b) pont szerinti 
pályázó esetében a pályázó a közoktatási, 
közművelődési és közgyűjteményi 
intézmény, mely felel a pályázat 
lebonyolításáért és a pénzügyi elszámolásért.  

(3) Pályázni az alábbi feladatokra, 
tevékenységekre lehet:  

a) ifjúsági korosztály számára 
rendszeresen szervezett közösségi 
összejövetelek, klubok programjainak 
szervezésére,  

b) gyermek- és ifjúsági 
érdekképviseletre.  
 
 

6. § (1) Az Ifjúsági keretre pályázhatnak 
a 3. § (1)-(3) bekezdése szerinti civil 
szervezetek. A 3. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott pályázó pályázata esetében a 
pályázó a hatvani székhelyű közoktatási, 
közművelődési vagy közgyűjteményi 
intézmény, vagy az intézményhez kötődő 
alapítvány, mely felel a pályázat 
lebonyolításáért és a pénzügyi elszámolásért. 

(2) A 3. § (1) bekezdés c) pont szerinti 
pályázó esetében a pályázó a hatvani 
székhelyű közoktatási, közművelődési, 
közgyűjteményi intézmény, vagy az 
intézményhez kötődő alapítvány, mely felel a 
pályázat lebonyolításáért és a pénzügyi 
elszámolásért.  

(3) Pályázni az alábbi feladatokra, 
tevékenységekre lehet:  

a) ifjúsági korosztály számára 
rendszeresen szervezett közösségi 
összejövetelek, klubok, szakkörök és 
csoportok programjainak szervezésére,  

b) gyermek- és ifjúsági 
érdekképviseletre, 

c) ifjúságot érintő rendezvények 
szervezésére, 

d) versenyeken való részvétel 
támogatására. 



(4) A (3) bekezdésben foglalt feladatok 
megvalósítása érdekében a működéshez 
szükséges technikai, tárgyi és műszaki 
feltételek megteremtésének elősegítésére 
nyújtható be pályázat. 

10. § (1) Civil szervezet és az 
egyházközség pénzügyi támogatást e rendelet 
keretei között, pályázat benyújtásával 
igényelhet. A pályázat minden évben február 
és augusztus hónappal kerül kiírásra. A 
keretösszegek felosztása az alábbi arányban 
történik: az önszerveződő, öntevékeny 
közösségeket támogató keret, az ifjúsági 
keret, a szociális és egészségügyi keret, a 
nemzetiségi keret valamint az egyházi keret 
megosztási aránya a február havi kiírás 
esetén 50 %, az augusztus havi kiírás esetén 
50 %, a sportfeladatokat, célokat támogató 
keret megosztási aránya a február havi kiírás 
esetén 60 %, az augusztus havi kiírás esetén 
40 %. 

 
(2) A közoktatási, közművelődési, 

közgyűjteményi, egészségügyi és szociális 
intézmények több általuk befogadott csoport 
vonatkozásában is adhatnak be pályázatot. A 
sportegyesületek több - saját keretükön belül 
működő – jogi személyiség nélküli 
szakosztály vonatkozásában adhatnak be 
pályázatot. Több keretre beadott pályázat 
esetén csak egy pályázat támogatható. A 
kereten belül egynél több pályázat benyújtása 
esetén a pályázó minden pályázata 
érvénytelenné válik. Intézmények több 
pályázatot is benyújthatnak több befogadott 
csoport nevében, azonban egy csoport 
nevében a kereten belül csak egy pályázatot 
nyújthatnak be. Pályázni a pályázat 
kiírásának évében történő működésre, 
működéshez szükséges technikai eszközökre 
vagy megvalósítandó programokra lehet. 

 
 
 
(5) Valamennyi pályázat nyilvános, 

melynek felhívását a helyben szokásos 
módon és a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú 
Kft. által úgy kell közzétenni, hogy ahhoz 
bárki hozzáférhessen.  Pályázni az 1. vagy a 
4. melléklet szerinti pályázati adatlapnak a 
Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz postai úton 

10. § (1) Civil szervezet és az 
egyházközség pénzügyi támogatást e rendelet 
keretei között, pályázat benyújtásával 
igényelhet. A pályázat minden évben február 
és augusztus hónappal kerül kiírásra. A 
keretösszegek egyes kereteken belüli 
felosztása az alábbi arányban történik: az 
önszerveződő, öntevékeny közösségeket 
támogató keret, az ifjúsági keret, a szociális 
és egészségügyi keret, a nemzetiségi keret 
valamint az egyházi keret megosztási aránya 
a február havi kiírás esetén 50 %, az 
augusztus havi kiírás esetén 50 %, a 
sportfeladatokat, célokat támogató keret 
megosztási aránya a február havi kiírás 
esetén 60 %, az augusztus havi kiírás esetén 
40 %. 

(2) A közoktatási, közművelődési, 
közgyűjteményi, egészségügyi és szociális 
intézmények, vagy az intézményekhez 
kötődő alapítványok több általuk befogadott 
csoport vonatkozásában is adhatnak be 
pályázatot. A sportegyesületek több - saját 
keretükön belül működő – jogi személyiség 
nélküli szakosztály vonatkozásában adhatnak 
be pályázatot. Ugyanazon pályázat több 
keretre történő beadása esetén csak egy 
pályázat támogatható. A kereten belül egynél 
több pályázat benyújtása esetén a pályázó 
minden pályázata érvénytelenné válik. 
Intézmények, vagy intézményhez kötődő 
alapítványok több pályázatot is 
benyújthatnak több befogadott csoport 
nevében, azonban egy csoport nevében a 
kereten belül csak egy pályázatot nyújthatnak 
be. Pályázni a pályázat kiírásának évében 
megvalósítandó feladatokra, 
tevékenységekre, programokra vagy célokra 
lehet. 

 
(5) Valamennyi pályázat nyilvános, 

melynek felhívását a helyben szokásos 
módon és a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú 
Kft. által úgy kell közzétenni, hogy ahhoz 
bárki hozzáférhessen. Pályázni a pályázati 
kiírás melléklete szerinti pályázati adatlapnak 



történő benyújtásával lehet minden évben a 
kiírástól számított 30 napon belül. A 
határidőn túl beérkezett pályázatokat – a 
határidő túllépésére való tekintettel – el kell 
utasítani. 

a Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz postai 
úton történő benyújtásával lehet minden 
évben a kiírástól számított 30 napon belül. A 
határidőn túl beérkezett pályázatokat – a 
határidő túllépésére való tekintettel – el kell 
utasítani. 

12. § (1) A nyertes pályázókkal az 
önkormányzat támogatási szerződést köt (2. 
melléklet). 

(2) A támogatási szerződés aláírását 
követő 15 munkanapon belül az 
önkormányzat a támogatás összegét a civil 
szervezet vagy egyházközség számlájára 
átutalja. Amennyiben a támogatott nem 
rendelkezik bankszámlával a lebonyolító 
intézménynek, sportegyesületnek, 
egyházközségen belül működő támogatott 
esetén az egyházközségnek kerül kifizetésre 
a támogatás. 

 
     (3) A pályázaton elnyert támogatás teljes 
összegének felhasználásáról szóló elszámolás 
és szakmai beszámoló benyújtásának 
határideje legkésőbb a tárgyévet követő év 
január hó 31. napja. Az elszámoláshoz be 
kell nyújtani a 3. melléklet szerinti elszámoló 
lapot is. 

12. § (1) A nyertes pályázókkal az 
önkormányzat támogatási szerződést köt. 

 
(2) A támogatási szerződés aláírását 

követő 15 munkanapon belül az 
önkormányzat a támogatás összegét a civil 
szervezet vagy egyházközség számlájára 
átutalja. Amennyiben a támogatott nem 
rendelkezik bankszámlával a lebonyolító 
intézménynek, intézményhez kötődő 
alapítványoknak, sportegyesületnek, 
egyházközségen belül működő támogatott 
esetén az egyházközségnek kerül kifizetésre 
a támogatás. 

(3) A pályázaton elnyert támogatás teljes 
összegének felhasználásáról szóló elszámolás 
és szakmai beszámoló benyújtásának 
határideje legkésőbb a tárgyévet követő év 
január hó 31. napja. Az elszámoláshoz be 
kell nyújtani a pályázati kiírás szerinti 
elszámoló lapot is. 

1. melléklet Pályázati adatlap a hatvani civil 
szervezetek támogatásához 

hatályon kívül helyezve 

2. melléklet Támogatási szerződés hatályon kívül helyezve 
3. melléklet Elszámoló lap hatályon kívül helyezve 
4. melléklet Pályázati adatlap a hatvani 
egyházközségek egyházi keretből történő 
támogatásához 

hatályon kívül helyezve 

 


