
 
 
 
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség az Önkormányzati nemzeti 
közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 1994. évi 65. sz.) 3. és 4. szakasza, valamint az 
Alapszabályzata (Népújság, 2005. évi 47. sz.) 21. szakasza értelmében a 2015. április 8-ai 5. rendes 
ülésén elfogadta 
 
 

 
 

A MAGYAR NEMZETISÉGI PROGRAMOKAT KIVITELEZŐ CIVIL 
SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATOT 

 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1. szakasz 
Ez a szabályzat a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (a továbbiakban: 
támogató) által kiírt pályázatok odaítélésének feltételeit, kritériumait és módját szabályozza. 
 

2. szakasz 
A pályázat célja a magyar közösség önazonosságának megőrzése, fejlesztése és megerősítése. 
 
A pályázat a Lendva Község területén működő civil szervezeteket és egyesületeket kívánja 
segíteni a magyar jellegű programok kivitelezésében. 
 

3. szakasz 
A pályázatokra fordítható anyagi forrást a támogató a költségvetése elfogadásakor költségvetési 
tételként határozza meg az adott költségvetési évre vonatkozóan, értelemszerűen egy-egy naptári 
évre. 
 

4. szakasz 
A támogató a pályázatokra szánt eszközöket saját forrásból biztosítja. 
 
 

5. szakasz 
Ugyanaz a civil szervezet vagy egyesület (továbbiakban: támogatott) egy-egy naptári évben 
legfeljebb három programra pályázhat. A támogatás elnyerését más pályázatok nem zárják ki.  
 
A pályázat legfeljebb évente kétszer jelenik meg.  
 
 

II. A támogatás odaítélésének feltételei 
 

6. szakasz 
A támogatás elnyerésében azok a támogatottak részesülhetnek, akik: 

- Lendva Község területén vannak bejegyezve, 

- a támogatást magyar jellegű programokra használják fel, 

- rendszeresen közreműködnek a Lendva Község területén szervezett rendezvényeken, 

- a támogatónak rendszeresen elszámolnak a pályázattal, 

- felhívásra közreműködnek a támogató rendezvényein. 
 
 



 
 

7. szakasz 
Kirándulások szervezésére és alapeszközök vásárlásra nem lehet pályázni. 
 
 

III. A nemzetiségi programok támogatásának odaítélési módja 
 

 
8. szakasz 

A támogatás nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati kiírás tartalmazza a támogatás 
elnyerésének feltételeit, a beadás módját és határidejét. 
 

9. szakasz 
A támogató a pályázatot nyilvánosan közzéteszi. 
 

10. szakasz 
A pályázatot postai úton ajánlva, zárt borítékban, „PÁLYÁZAT NEMZETISÉGI 
PROGRAMOKRA – CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYESÜLETEK” megjelöléssel kell a 
támogató székhelyére eljuttatni. A pályázatokat a támogató hivatalának szakmai munkatársai 
nyitják ki, ők vizsgálják meg érvényességüket, amit jegyzőkönyvben rögzítenek. A támogató 
döntéshozataláig a pályázók és pályázataik nem nyilvánosak. A pályázatokat a Pályázati Bizottság 
nézi át, és elkészíti a javaslatot a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 
Tanácsának (a továbbiakban: az LKMNÖK Tanácsa) az elfogadására. 
 

11. szakasz 
A határidőn túl beérkezett pályázatok érvénytelenek.  
  

12. szakasz 
A pályázati beadványnak a következőket kell tartalmaznia: 
- kitöltött pályázati formanyomtatványt, 
- igazolás az egyesület nyilvántartásáról, 
- a programot és annak részletes költségvetés-tervezetét. 
 
A hiányosan beérkezett pályázatokat a pályázók pótolhatják, mégpedig írásos (elektronikus úton) 
felszólítást követő 3 napon belül. 
 
Hiánypótlásra való tekintet nélkül érvénytelen a pályázat, ha: 
- nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a pályázó a pályázatot, 
- nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat. 
 

13. szakasz 
A támogatás odaítéléséről az LKMNÖK Tanácsa dönt.  
 

14. szakasz 
A pályázókat az LKMNÖK Tanácsa döntéséről a határozat meghozatalát követő 8 napon belül a 
támogató írásban értesíti. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15. szakasz 
A támogató a támogatottal szerződést köt. 

 
16. szakasz 

A támogatottnak a támogató kézbesíti a szerződést, amelyet a támogatott köteles a meghatározott 
időben aláírva visszajutatni. Ellenkező esetben a szerződés érvénytelen. 
 

17. szakasz 
A támogatott köteles a szerződést befolyásoló változásokról a támogatót a változást követő 8 
napon belül írásban értesíteni. 

 
18. szakasz 

Amennyiben a támogatott megszegi a szerződésben foglaltakat, köteles a támogatást teljes 
összegben visszafizetni. 

 
 

IV. Záró rendelkezések 
 

19. szakasz 
A szabályzatban meg nem határozott, vagy vitás kérdésekben a támogató határozattal dönt. 
 
 

20. szakasz 
Jelen szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba.    
 
 
 
 
 

               Vida Törnar Judit, 
                az LKMNÖK Tanácsának elnöke 


