
 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Nemzetiségi keret 

 
 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 

1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap Nemzetiségi 

keretéből elnyerhető 2017. évi támogatásra. 

 

1. Pályázók köre / Nemzetiségi keretre 

 

1.1 Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzati rendeletben meghatározott civil szervezetek: 

a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt nyilvántartásba vett, vagy a 

szervezet részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra került, és az 

alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, 

b) azon alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt 

nyilvántartásba vett, vagy az alapítvány részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem 

benyújtásra került, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,  

c) azon jogi személyiség nélküli jogalanyok (klubok, baráti körök stb.), amelyek dokumentálhatóan 

folyamatosan működnek, mely folyamatos működést különösen az alábbi dokumentumokkal lehet 

igazolni: befogadó közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális intézmény 

nyilatkozata; bérleti szerződés; együttműködési megállapodás; az eddigi tevékenység 

fotódokumentációi. 

 

1.2. A támogatás feltétele, hogy  

a) a támogatható civil szervezetek a városhoz kapcsolódó vagy a városi lakosokat érintő programokat 

szerveznek,  

b) vállalják, hogy részt vesznek az önkormányzat által rendezett eseményeken szervezőként vagy 

fellépőként.  

c) az önkormányzat közigazgatási területén belüli székhellyel rendelkeznek; illetve nem hatvani 

székhelyű szervezet helyi szervezete, valamint a jogi személyiség nélküli jogalany pályázó az 

önkormányzat közigazgatási területén belül működik. 

 

2. A pályázat célja 

 

Pályázni az alábbi programokra lehet: 

a) nemzetiségek történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismerésével, ápolásával, 

gyarapításával kapcsolatos programok szervezésére,  

b) nemzetiségi nyelvi oktatással és művelődéssel kapcsolatos programok szervezésére,  

c)  nemzetiségek részére szervezett rendezvények megtartására, ilyen rendezvényeken való részvételre. 
 
3. Az elnyerhető támogatás mértéke 

 

Az egy pályázó által elnyerhető támogatás legmagasabb összege: 200.000.- Ft. 

 

4. A pályáztatás rendje 

 

4.1. Egy pályázó pályázati kiírásonként csak egy pályázatot nyújthat be. A közművelődési és közgyűjteményi 

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. 

 

4.2. Nem jogosult támogatásra az a társadalmi szervezet, alapítvány, csoport, amely Hatvan Város 

Önkormányzatától a tárgyévben e pályáztatási rendszeren kívül bármely más jogcímen támogatásban, átadott 

pénzeszközben részesült, kivéve a polgármesteri keretből nyújtott támogatást. 

 

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

melléklete szerinti pályázati adatlap Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton történő 

benyújtásával lehet a kiírástól számított 30 napon belül. A határidőn túl beérkezett pályázatokat a határidő 

túllépésre való tekintettel el kell utasítani. 

 

4.4. Pályázni az adatlap hiánytalan kitöltésével és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet: 

a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés közjegyző által hitelesített 

másolata, vagy az eredeti végzés az illetékes ügyintézőnek való egyidejű bemutatással 

egyszerű másolata; jogi személyiség nélküli jogalany esetén annak igazolása az adott 

intézmény részéről, hogy a közösség vagy csoport több mint egy éve működik, 

b) az egyesület képviselőjének aláírási címpéldánya/ aláírási mintája,  

c) az egyházközségek kivételével a pályázó eddigi tevékenységének részletes leírása, 

d) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes leírása, 

e) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes költségvetése, vagy éves 

működésének költségvetése, 

f) sportegyesületek esetében a sportedzői képesítés másolata. 

 

4.5. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

4.6. A második félévi pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31. 

A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 

 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  

 

5. Támogatási döntés 

A 2017. augusztus 31-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-

testülete dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 

A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 

támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 

 

6. Hatvan Város Önkormányzata mint a Civil Alap pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 

indokolás nélkül visszavonja. 

 

Hatvan, 2017. augusztus 1. 

 

 

 Tarsoly Imre 

 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 

 

 


