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Felhívás a Fejér megyében működő német nemzetiségi feladatokat (is) ellátó 
intézmények és civil szervezetek részére  

 

A Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat egyösszegű, vissza nem térítendő 
támogatást biztosít a Fejér megyében működő német nemzetiségi feladatokat (is) ellátó 
nevelési, oktatási intézmények és bíróság által jogerősen nyilvántartásba vett civil 
szervezetek részére a 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. között időszakban 
megvalósuló német nemzetiségi célú feladatok ellátásához, valamint német nemzetiségi 
rendezvények, programok támogatásához.  

Támogatás olyan nevelési, oktatási intézmény, valamint civil szervezet részére adható, amely 
létesítő, alapító okirata szerint ellát (az okirat tartalmaz) német nemzetiségi 
feladatellátás körébe tartozó tevékenységet. 

A vissza nem térítendő támogatás felső határa 

 70.000.-Ft/kérelem, kivéve 
 nemzetiségi civil szervezetek jubileumi rendezvényei (fennállásuk, működésük 

jelentősebb évfordulója alkalmából szervezett program) esetén  200.000.-Ft/kérelem 
 

Jelen támogatási felhívás alapján egy intézmény vagy szervezet csak egy támogatási kérelmet 
nyújthat be. 

A támogatással megvalósítani kívánt feladat, rendezvény, program finanszírozásához saját 
vagy egyéb forrás biztosítása nem szükséges. Támogatást igényelni a Támogatás igénylőlap 
és a - közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló - 
Nyilatkozat Fejér Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűléséhez történő 
benyújtásával lehet. 

A Támogatási igénylőlapot és a Nyilatkozatot papíralapon (aláírással ellátva) eredeti 
példányban úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. augusztus 31-én 16.00 óráig 
beérkezzen az alábbi címre: 

Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat  
(Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal, Kovácsné Penzer Hajnalka) 
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. sz. 
 

A közgyűlés a támogatási kérelmekről - a rendelkezésre álló forrásai függvényében - 2020. 
szeptember végi ülésén dönt. A támogatási jogviszony a támogatási megállapodás 
megkötésével jön létre.  A támogatás kiutalására a támogatási megállapodás megkötését 
követően kerül sor. 

Elutasításra kerülnek a: 

 késve,  
 hiányosan vagy hibásan beküldött támogatási kérelmek 

HIÁNYPÓTLÁSRA, JAVÍTÁSRA LEHETŐSÉG NINCS ! 

A pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatban tájékoztatás Kovácsné Penzer Hajnalkától 
kérhető a kovacsne.penzer.hajnalka@fejer.hu email címen. 



A borítékon kérjük feltüntetni a „TÁMOGATÁSI KÉRELEM NÉMET 2020.” megjegyzést. 
 
Az egészségügyi válsághelyzetre és a járványügyi helyzetre tekintettel a Fejér Megyei Német 
Területi Nemzetiségi Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy amennyiben a támogatási igény 
szerinti támogatási cél megvalósítása járványügyi, egészségügyi helyzet romlása vagy 
veszélyhelyzet fennállása miatt előre láthatólag tartós akadályba ütközik, a támogatási 
jogviszony létrejöttét megelőzően jogosult a pályázati kiírás, illetve a támogatási döntés 
visszavonására.   

Jelen támogatási felhívásban nem részletezett, a támogatás igénylésével, felhasználásával és 
elszámolásával kapcsolatos szabályokra a „Felhívás” mellékleteként csatolt, a Fejér Megyei 
Német Területi Önkormányzat Közgyűlésének az államháztartáson kívüli, 
államháztartáson belüli források átvételének és átadásának szabályairól szóló 
szabályzatában foglaltak az irányadóak. 

 

 

Székesfehérvár, 2020. június 29.      Fehér Margit  


