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„A Hatvani Multifunkcionális Sport – és Rendezvénycsarnok megépítése” tárgyú 
Belügyminisztériumi elszámolás jelenlegi állapotáról szóló polgármesteri határozati 

javaslat véleményezése 
 
 
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 
 

I.  Előzmények: 
 

Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (a 
továbbiakban: egyesület) 2017. január 11. napján egymással együttműködési megállapodást 
kötöttek az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló hatvani 5331/40 hrsz. alatt felvett 
ingatlanon az egyesület, mint kivitelező közreműködésével megvalósuló sportcsarnok 
beruházáshoz kapcsolódó jogviszonyok rendezése tárgyában.  
 
Az együttműködési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 795/2018. (XII.13.) számú határozatával 
hagyta jóvá.  
 
Az egységes szerkezetbe foglalt hatályos megállapodás az előterjesztés 1./ számú mellékletét 
képezi. 
 
Az együttműködési megállapodás II. 1./ pontja szerint: „Felek megállapítják, hogy a Hatvani 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 2016. október 26. napján kelt tulajdonjogot bejegyző 
határozata alapján a hatvani 5331/40 hrsz. alatt felvett, 18245 m2 területű kivett, ipartelep 
megnevezésű ingatlan Hatvan Város Önkormányzata 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában áll.  
Az ingatlant Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
41/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletével önkormányzati törzsvagyonba vette.” 
 
Az együttműködési megállapodás II. 6), 7) és 8) pontjai az alábbiak szerint rendelkeznek: 
 

„Felek megállapodnak abban, hogy a sportcsarnok használatba vételét követő 30 
napon belül az egyesület az épület tulajdonjogáról a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a alapján lemond Hatvan 
Város Önkormányzata, mint földtulajdonos javára, ezáltal a földtulajdon és a 
felépítmény tulajdonjoga 1/1 arányban a föld tulajdonos önkormányzatot fogja 
megilletni.  
 
Felek megállapodnak abban, hogy beruházásra vonatkozó jogszabályok jövőbeli 
változása esetén jelen megállapodás rendelkezéseit közös megegyezéssel 
felülvizsgálják, és a hatályos jogszabály rendelkezéseinek megfelelően esetlegesen 
jelen okiratot módosítják. 

 
Felek már most megállapodnak abban, hogy az ellenérték fejében történő  tulajdon 
átruházás akként történik meg, hogy az Egyesület a sportcsarnok értékének 
meghatározásánál, valamint az önkormányzat részére történő ellenérték fejében 
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történő tulajdonba adásánál ellenértékként feltétel nélkül elfogadja az Önkormányzat 
által a beruházás megvalósításához az egyesület részére nyújtott támogatás  összegét 
(2.068.472.000,-Ft) valamint az Egyesület részére az Önkormányzat, illetőleg az 
üzemeltető által 15 éves időtartam alatt az Egyesület részére biztosítandó sportcsarnok 
használat jogának ellenértékét. 
 
Felek már most megállapodnak abban, hogy a tulajdonjog bejegyzésére alkalmas 
okiratban az Egyesület javára az ingatlan vonatkozásában 15 éves időtartamra 
használati jogot alapítanak, melyet az ingatlan-nyilvántartásba a tulajdonjog 
bejegyzésével egy időben bejegyeztetnek.” 

 
Az Együttműködési megállapodást az egyesület elnöksége és a képviselő-testület is 
megtárgyalta, azt jóváhagyta, annak kidolgozására a felek és jogi képviselőikkel együtt 
került sor. 
 
A sportcsarnok tulajdonjogának az elfogadott és aláírt együttműködési megállapodás szerinti 
rendezése érdekében 2020. március 10. napján egyeztetést tartottunk, mely egyeztetés 
alkalmával az egyesület részéről az alábbi személyek voltak jelen: Antalóczy Péter elnök, 
Szombati Lajos alelnök, Dr. Juhász Nóra ügyvéd – az egyesület megbízásából – és dr. 
Szombati Bence. 
 
Az egyeztetés alkalmával az egyesület képviseletében eljáró jogi képviselő előadta, hogy az 
egyesület jogi álláspontja az, hogy az együttműködési megállapodás jogszabályellenes és 
szükséges az önkormányzat tulajdonában levő földterületet – melyen a beruházás megvalósult 
– az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonából átsorolni az önkormányzat 
üzleti vagyonába. Egyebekben a sportegyesület a megállapodás jogszabály ellenességének 
mibenlétét nem fejtette ki, tehát konkrét érvénytelenségi, vagy semmisségi okot nem jelölt 
meg.  
 
A már korábban ismertetett jogszabályi rendelkezésekre, az együttműködési megállapodásban 
foglaltakra, valamint a BM támogatói okiratban foglaltakra tekintettel a képviselő-testület a 
167/2020. (III. 26.) számú határozatával meghozta az alábbi döntést: 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 5331/40 hrsz. alatt felvett 
ingatlan kizárólagos tulajdonosa úgy dönt, hogy az ingatlant az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 
megfelelően a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon besorolásában hagyja.” 
 
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló hatvani 5331/40 hrsz. alatt felvett ingatlanon 
megvalósult beruházás – Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok, és kiszolgáló 
létesítményei: utak, parkoló és járdák – 819.364809,-Ft összegű Tao. támogatás összegéből és 
Hatvan Város Önkormányzat által biztosított 2.068.472.000,-Ft összegű, kormányzati 
támogatásból (BM támogatás) valósult meg az alábbiak szerint. 
 
Meg kívánom jegyezni, hogy a fenti beruházás megvalósult, a felépítmények használatba 
vételi engedélyezési eljárása jelenleg folyamatban van, erre tekintettel a felépítmények 
földhivatali feltüntetése várható. 
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II.  Vita a tulajdonjog kérdésében, folyamatban lévő eljárások, az Egyesület 
egyezségi ajánlata: 

 
A sportcsarnok tulajdonjogának rendezése kérdésben az egyesület és az önkormányzat között 
vita alakult ki, melynek rendezése érdekében több egyeztetési eljárás lefolytatására került sor 
a felek között, azonban az álláspontok ezidáig nem közelednek egymáshoz. 
 
A Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület az Önkormányzattal folytatott 
egyeztetések, levélváltások során az alábbi álláspontot képviselte, a felek között vita peren 
kívüli rendezése érdekében feltételeket állított 2020. augusztus 18. napján kelt levelében 
(előterjesztés 2. számú melléklete), melyet a lent részletezettek szerint ismertetek a Tisztelt 
Képviselő-testülettel, tekintettel arra, hogy az egyesülettel történő megállapodás megkötésére 
Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezik hatáskörrel: 
 
Lentiekben az Önkormányzat álláspontja félkövér, fekete színű betűvel, az Egyesület 
álláspontja és követelései piros színű betűvel kerülnek jelölésre: 
 
Örömmel vettük, hogy az ügy alapját képező alábbi ténymegállapításokban egyetértünk. 
 

1. „Hatvan 5331/40 hrsz. belterület tulajdonosa: Hatvan Város Önkormányzata a terület a 
képviselő-testület 41/2016. (XI.25.) KT határozattal az önkormányzati törzsvagyon 
része; 

2. Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 850 mFt Tao. támogatást nyer el 
sportcsarnok építésére; 

3. Önkormányzat a sportcsarnok megépítéséhez kormányzati támogatást kap. összesen 
2.068.472.000 Ft értékben; 

4. Önkormányzat és az Egyesület 2018. december 14. napján többször módosított 
Együttműködési Megállapodást írt alá a sportcsarnok létesítésére, tulajdonjog 
rendezésére és üzemeltetésére: 

5. az Önkormányzat vállalta, hogy a fentebb hivatkozott kormányzati támogatást tovább 
utalja az Egyesület részére; 

6. Egyesület, mint Megrendelő Vállalkozási szerződést köt a Sportcsarnok megépítésére, 
2O18.december 20. napján; amelynek alapján a vállalkozói díj 2.826.893.460 Ft + 
763.261.235 Ft Áfa = 3.590.154.695 Ft. 

7. Sportcsarnok műszaki átadás-átvétel időpontja: 2020. április 20. napja; 

8. Sportcsarnok aktiválási értéke: 3.015.947.000 Ft + 814.305.000 Ft Áfa= 3.830.253.000 
Ft, amelyből 947.475.000 Ft - kb. 1/3-ad - (amelyből 850.000.000 Ft Tao.) az 
Egyesület, míg 2.068.472.000 Ft - kb.2/3-ad - kormányzati támogatás.” 
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9. Részben tudunk azonban egyetérteni az alábbi megállapításokkal, melyekhez 
véleményeltérésünket az Önök megállapításai alá dőlt betűvel rögzítünk: 

„A fenti tények alapján az Egyesület mind Tao., mind kormányzati támogatásból felépíttette a 
Sportcsarnokot, amelynek műszaki átadás-átvétele megtörtént, használatbavételi engedély 
beszerzése folyamatban van.” 

A fenti tények alapján az Egyesület mind Tao., mind az önkormányzat, mint 
kedvezményezett által a Sportegyesület részére tovább utalt kormányzati támogatásból 
felépíttette a Sportcsarnokot, amelynek műszaki átadás-átvétele megtörtént, 
használatbavételi engedély beszerzése folyamatban van. 

„A Felek között vita alakult ki a Sportcsarnok tulajdonjogát illetően, ugyanis Hatvan Város 
Önkormányzata szerint a Sportcsarnok tulajdonjoga a kormányzati támogatásokra tekintettel 
az Önkormányzatot illeti. Az Egyesület álláspontja az, hogy a támogatásokat az Egyesület 
kapta, a Sportcsarnok építését is Ö rendelte meg, így a tulajdonjog az Egyesületet illeti.” 

Fenti bekezdésük ellentmond az előző oldalon található ténymegállapítások témakörben 
leírtakkal.  

Hatvan Város Önkormányzata fenti állásponttal nem ért egyet, jogi álláspontja szerint a 
Sportcsarnok tulajdonjoga a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5 § (2) 
bekezdés c./ pontja alapján csak és kizárólag a telek ingatlan tulajdonosát illetheti meg, a 
telek sajátos jogállására tekintettel, valamint arra, hogy az Nvtv.  – BM támogatói 
okiratokban és az együttműködési megállapodásban foglaltakra is tekintettel - kifejezetten 
kizárja az önkormányzati törzsvagyonon az osztott tulajdon létesítését. A Tao támogatás 
kedvezményezettje a Sportegyesület, míg a kormányzati támogatásé Hatvan Város 
Önkormányzata. A Tao törvény rendelkezései szerint a sportcsarnok építését a 
Sportegyesület kellett, hogy megrendelje, az építési munkákhoz a vállalkozói díjat Hatvan 
Város Önkormányzata visszatérítendő támogatásként (beszámítási kötelezettség terhével) 
tovább utalta a Sportegyesület részére. 

„Felek között ugyanakkor vannak nem tisztázott kérdések (pl. kormányzati támogatás), illetve 
vannak olyan egyéb kérdések, amelyek rendezése elősegítheti a viták rendezését, a Felek 
együttműködését. 

Az Önkormányzat részéről nem tisztázott a kormányzati támogatás szerepe, így részben ez is 
okozza a nézeteltérések kialakulását. Az Önkormányzat a kormányzati támogatást támogatás 
jogcímen utalta tovább, ugyanakkor az is előfordult, hogy az utalás során a felek közötti 
megállapodásra hivatkozott. A vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján a támogatás: 

Áht.l.§. 19.: „támogatás: az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből, 
bármilyen formában, ellenérték nélkül nyújtott juttatás,  

Az Egyesület álláspontja szerint az Önkormányzat által az Egyesület részére tovább utalt 
kormányzati támogatás ellenérték nélküli támogatásnak minősül; és mint ilyen az Egyesület 
annak meghatározott célra történő felhasználásával köteles elszámolni. Az Egyesület köteles 
számot adni a támogatás adott célra történő felhasználásáról (amely jelen esetben Felek között 
nem képezi vita tárgyát), és a támogatással összefüggésben „csupán” elszámolási 
kötelezettség terheli!” 
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A támogatással kapcsolatos álláspontunkat az előző bekezdéshez tett észrevételünkben már 
kifejtettük, a támogatás tovább utalásakor az együttműködési megállapodás rendelkezéseit 
követtük. 

„Ezt azért tartom fontosnak rögzíteni, mivel a támogatás alapján az épület tulajdonosa az 
Egyesület.” 

Fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy a hatályos jogszabályi előírások-, és a fentebb tett 
észrevételeink alapján az épület tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata. 

„A 2020. augusztus 5. napján tartott személyes egyeztetésen és a 2020. augusztus 17. napján 
tartott. 1. munkacsoport-megbeszélésen az Önkormányzatot képviselő munkatársak között 
sem volt egyértelmű, hogy az Önkormányzat a kormányzati támogatást milyen jogcímen adta 
az Egyesület részére. Ezen kérdés tisztázása a további eljárás szempontból különös 
jelentőséggel bír, hiszen a NAV felé számlák kiállítása, a pótlékok megfizetése is szükséges 
lehet.” 

A kormányzati támogatás jogcímét az előzőekben kifejtettük. Elő kívánjuk adni, hogy az 
önkormányzat képviselőinek határozott álláspontja az, hogy a Sportegyesület részére tovább 
utalt kormányzati támogatás beszámít a sportcsarnok ellenértékébe, mely megfelel az 
együttműködési megállapodásban rögzítetteknek. 

A munkacsoport megbeszéléseknek megfelelően felek közösen NAV állásfoglalást kérnek, 
melyet véleményezés céljából továbbítottunk a Sportegyesület részére. 

„Mindazonáltal az Egyesület azt kéri az Önkormányzattól, hogy azon kérdéskörben tegyen 
egyértelműen és hivatalosan nyilatkozatot - polgármester, illetve jegyző által aláírt - arról, 
hogy az átutalt kormányzati támogatást milyen jogcímen utalta tovább az Egyesület részére.” 

Erre a kérdésre két előző bekezdésben a választ megadtuk. 

„Ezen kérdéskör tisztázása mellett felmerül a Sportcsarnok aktiválási értékének 
kiszámlázásával együtt járó Áfa fizetési kötelezettség, mintegy 814.000.000 Ft értékben, 
amelynek megtárgyalását, a lehetőségeket, a 2020. augusztus 17. napján tartott munkacsoport-
megbeszélésen részletesen átbeszéltük. Azonban az Önkormányzat által javasolt használati 
jog ellenérték elfogadása (az elfogadás alatt itt értendő a ha és amennyiben) mellett is további 
közel 558.500.000 Ft fizetendő Áfa merül fel. Ezen kérdés rendezése a felek több opciót is 
látnak, azonban ez a Megállapodás módosítás egyik alapfeltétele, hogy a 2021. január 20-ai 
Egyesületi Áfa fizetéshez az Egyesületnek rendelkezésre kell állnia (akár oly módon is, hogy 
a NAV mentesíti az Önkormányzatot, vagy az Önkormányzat visszaigénylését az azonos Áfa 
időszakban figyelembe veszi, illetve ha ezek egyike sem járható, úgy abban az esetben az 
Egyesület számláján rendelkezésre áll) az általa kiállított számla alapján az Áfa összegének.” 

A fenti kérdésben felek közösen kérik a NAV állásfoglalását. 

„Ugyanakkor a 2020. augusztus 17. napján tartott munkacsoport megbeszélésen az Egyesület 
azt is felvetette, hogy az Önkormányzat által megrendelt pótmunkák összege nem került 
kifizetésre, azokat kifizetését a vállalkozó sürgeti és kértük az Önkormányzat jelenlévő 
munkatársait, hogy ebben az Önkormányzat tegye meg a szükséges lépéseket és 
intézkedéseket! Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy ebben a kérdésben szíveskedjen 
rendelkezni a pótmunka összegének az Egyesület részére történő mielőbbi tovább utalásáról!” 
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Az önkormányzat költségvetésében a pótmunka fedezetére szolgáló összeget elkülönítette, 
azonban az összeg átutalásához szükséges egy támogató okirat, melynek előfeltétele, hogy a 
felek megállapodjanak a sportcsarnok átadásának, üzemeltetésének és teljes körű pénzügyi 
elszámolásainak kérdéseiben, melyet a testület jóváhagy. 

1. „Sportcsarnok alapfunkciója: KÉZILABDA!” 

Megítélésünk szerint a sportcsarnok funkcióját a felek már a tervezés során meghatározták, 
ami a BM támogató okirat rendelkezéseibe is bekerült, mely a következő:  

„Hatvani Multifunkcionális Sport – és Rendezvénycsarnok”  

A Tao rendelkezések alapján a sport tevékenységen belül a kézilabda élvezi az elsőbbséget. 

2. „PROGRAMÜTKÖZÉS ESETÉN: A KÉZILABDA ELSŐBBSÉGET ÉLVEZ!” 

Álláspontunk szerint programütközés fel sem merülhet, hiszen a felek az üzemeltetésről 
szóló megállapodásban részletesen meghatározzák a használat idő éves beosztását. 

A Tao rendelkezések alapján a sport tevékenységen belül a kézilabda élvezi az elsőbbséget. 

3. „Sportcsarnok elnevezése: Felek közösen határozzák meg a Sportcsarnok nevét. Mindkét 
Fél javaslata alapján kerül sor a mindkét Fél által elfogadott elnevezésre.” 

Az egyesület elnöksége már jóváhagyta a sportcsarnok elnevezését, mely az alábbi:  

Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok 

4. „A Sportcsarnokot üzemeltető cég feladata: 

 az épület mindenkori rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának biztosítása. 

 rendezvények előkészítése, 

 épület helységeinek kitakarítása, 

 rendezvények utáni takarítás, rendrakás, 

 az épület őrzés-védelmének biztosítása. 

Ezen feltételek Felek közötti szerződésekben történő rögzítése, valamint az üzemeltető céggel 
kötött szerződésben történő Önkormányzat által vállalt rögzítése.” 

Úgy véljük, hogy fentieken túlmenően számos olyan üzemeltetési kérdés van, melyben 
feleknek meg kell állapodniuk. 

5. „Üzemeltető cég finanszírozását az Önkormányzat a vállalt módon teljesíti.” 

Ebben a kérdésben jelenleg nincs konkrét megállapodás, hiszen az önkormányzat által 
felajánlott üzemeltetési konstrukciót a Sportegyesület a 2020. március 10.napi egyeztetésen 
kifogásolta. Amennyiben felek valamennyi vitatott kérdésben egyezséget kötnek, úgy az 
önkormányzat vállalja az üzemeltető cég finanszírozását. 

6. „Üzemeltető cég: az Egyesület hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető cég az Önkormányzat 
100%-os tulajdonában legyen, azzal a feltétellel, hogy a 15 éves használati jog ideje alatt az 
üzemeltető cég kettős ügyvezetésben működhet, kizárólag együttes aláírási joggal és az egyik 
ügyvezetőt az Egyesület delegálja, illetve az Egyesület által delegált ügyvezető gyakorolja az 
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utasítási jogot, illetve a munkáltatói jogkört a műszaki pozícióban lévő munkavállalók fölött. 
Az Egyesület által delegált ügyvezető akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban 
is elláthatja az ügyvezetést.” 

 A javasolt konstrukció nem életszerű, lényegesen nehezítheti a cég gazdálkodását és 
működését, a    Sportegyesület részére egy sport szakmai vezetői állást tudunk felajánlani. 

7. „Az üzemeltető cég próbaidővel vegye fel az eddigi 3 fő karbantartót, akik teljeskörűen 
ismerik az épületet, annak működését, rendszerét és a munkájukat megfelelő szaktudással, 
lelkiismeretesen, alaposan végzik.” 

Az üzemeltető kft üzleti tervében 1 fő karbantartóval kalkuláltunk. Az ügyvezető a megfelelő 
személyt erre a feladatra már kiválasztotta. 

8. „Az Egyesület által használt 70%-os használati időben az Egyesület részére biztosított a 
saját reklámlehetőség, saját szponzorok reklámjainak megjelenítése.” 

 A reklám és szponzori felületek használatáról konkrét megállapodás megkötése szükséges, 
melyben meghatározásra kerül a reklámfelületek felek közötti felosztása. 

9. „Az Egyesület jogosult a saját idejében a Sportcsarnokot hasznosítani, kvázi jogosult 
„albérletbe adni".” 

Ezen kérdés külön megbeszélést igényel. 

10. „Büfé üzemeltetése: üzemeltető cég köti a szerződést, azonban abban kifejezetten benne 
kell lennie, hogy az Egyesület (vagy az Egyesület által albérletbe adott vállalkozás) 
rendezvényein is rendelkezésre kell állnia, nyitva kell tartania és árusítania kell.” 

A büfé nyitvatartását egyeztetjük az egyesülettel a szerződéskötés előtt. 

11. „Az üzemeltető cég vállalja, hogy az Egyesület/albérletbe adás esetén az érintett 
vállalkozás rendezvényei alatt biztosít: portaszolgálatot, büfét, ügyeletes takarítót, 
karbantartót, technikust (hangosítás, stb.).” 

Elvileg megoldható, a részleteket az ügyvezetővel szükséges egyeztetni. 

12. „Az Egyesület által történő „albérletbe adás" esetén a takarítás, portaszolgálat, büfé, 
technikus „csomagot” a vállalkozás az üzemeltető cégtől veszi igénybe és ellenértékét is 
számla alapján az üzemeltető cégnek fizeti meg.” 

Elvileg megoldható, a részleteket az ügyvezetővel szükséges egyeztetni. 

13. „Ki kell jelölni a Sportcsarnokban azon helyiségeket, amelyeket kizárólagosan az 
Egyesület, kizárólagosan az Önkormányzat használ, illetve amelyeket Felek közösen 
használnak. Az Egyesület kizárólagos joggal kívánja használni az alábbi helyiségeket: 
1.emelet: edzői öltöző, edzői zuhanyzó, edzői raktár, mosó-szárító helység, a 2. emelet: 
egyesületi iroda (elnök, technikai vezetők, adminisztrátorok, kb. 5 fő), továbbá kizárólagos 
használatra 14 db VIP parkoló, illetve autóbusz parkolók rendezvények esetén.” 

Ezeket az üzemeltetéshez kapcsolódó részletkérdéseket az Üzemeltető Kft-vel egyeztetni 
szükséges. A javaslatok elvileg elfogadhatók. 

14. „VIP parkoló használata: 70% - bán az Egyesület jogosult megmondani, hogy mely 
sorszámúak illetik az Egyesületet.” 

Ezeket az üzemeltetéshez kapcsolódó részletkérdéseket az Üzemeltető Kft-vel egyeztetni 
szükséges. A javaslatok elvileg elfogadhatók. 
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15. „Nem korlátozható a nyitvatartási időre az Egyesület által kizárólagosan használt 
helyiségek használata - ez azt jelenti, hogy az Egyesület igény szerinti kap kulcsot, 
belépőkártyát, riasztókódot az épület minden részéhez - kivétel az Önkormányzat 
kizárólagosan használt helyisége. „ 

Erre a kérdésre más megoldást kell találni vagyonvédelmi okokból. 

16. „Az Önkormányzat hozzájárul az Egyesület a Sportcsarnok címére székhelyként történő 
bejegyzéséhez, valamint cégtábla felhelyezéséhez, továbbá az Egyesület címere 
buszparkolónál történő elhelyezéséhez, illetve Felek közösen helyezik el az épület előtt az 
építtető táblát az alábbi felirattal: ”Építette a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
és Hatvan Város Önkormányzata 2020.évben” 

Javasoljuk ezen kérdés átgondolását. Álláspontunk szerint telephely bejegyzése elegendő. A 
táblával egyetértünk. Javasoljuk a feliratot az alábbira módosítani. 

Épült Magyarország Kormánya támogatásával, Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közreműködésével 2020.évben. 

17. „Az Önkormányzat az általa megrendelt pótmunkák összegét kifizeti és biztosítja az 
Egyesület részére a Vállalkozó felé történő utaláshoz, összegszerűen 52 238 827 Ft+Afa, 
amely már utalandó összeg a kivitelező részére.” 

Erre a kérdésre a pótmunka kapcsán fentebb már részletesen választ adtunk. 

18. „Az Önkormányzat vállalja megvásárolni a korábban egyeztetett öltöző berendezését, 
irodabútorokat, hiányzó lelátószékeket (árajánlat, lista), valamint legkésőbb az átadást 
megelőző 15 nappal beszerelteti ezen eszközöket.” 

Amennyiben felek a pénzügyi elszámolásról teljes körűen megállapodnak, úgy azon 
megállapodás aláírását követő 8 napon belül vállaljuk a fentiek megrendelését. 

19. „Az Önkormányzat nem jogosult önállóan bérbe adni sem a csarnok egészét, sem bármely 
részét, kizárólag az üzemeltető cég jogosult a bérbe adásra és az ezzel kapcsolatos 
szerződések megkötésére. A Felek úgy tekintik, hogy az Önkormányzat által a Sportcsarnokra 
kötött bérleti szerződés érvénytelen.” 

Az üzemeltető kft jogosult a sportcsarnok bérbeadására. 

20. „Az Egyesület részére biztosított éves támogatás az Egyesület céljának megfelelően 
szabadon felhasználható.” 

 A támogatás összege a képviselő – testület határozata, valamint a támogatási szerződés 
rendelkezései szerint elszámolási kötelezettség terhe mellett használható fel. 

21. „Közérdekű adatigénylésre indított per: Önkormányzat kérje a felperestől a per 
megszüntetését, a felperes álljon el keresetétől.” 

 Amennyiben felek teljes körűen megállapodnak, úgy az önkormányzat kérni fogja a 
felperesi  magánszemélyt, hogy álljon el keresetétől. Meg kívánjuk jegyezni, hogy a 
vonatkozó jogszabályok alapján a Sportegyesület átlátható szervezetnek minősül, ezért a 
felperes által kért adatok közérdekű adatnak minősülnek. 

22. „Felek az együttműködési megállapodás aláírását követően az együttműködéssel 
kapcsolatban a nyilvánosság felé közösen tesznek nyilatkozatot, illetve a másik félre és másik 
fél vezetőire negatív tartalmú nyilatkozatot nem tesznek!” 

Ha felek egymással valamennyi nyitott kérdésben megállapodnak, úgy nem lesz akadálya a 
közös nyilatkozat megtételének. 
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A Sportcsarnok pénzügyi elszámolása keretében Hatvan Város Önkormányzata a 15 éves 
használati jogon túlmenően további ellenértéket, jogcím hiányában, nem tud biztosítani a 
Sportegyesület részére. 

„Az üzemeltetés, használat és bérleten kívüli egyéb feltételek a Megállapodás módosításához. 
Ezen feltételeket is Megállapodásban rögzítik a felek: 
 
a) 2019. évi támogatás elszámolása 
 
1. Az Önkormányzat elfogadja határidőben benyújtottnak. 
2. Az Önkormányzat elfogadja jogszerűen elszámoltnak. 
3. A Felek együttműködnek ennek lezárásában. 
4. A kérdéses 7m Ft-tal az Egyesület 2020 december 15.-ig számol el és ezt az 
Önkormányzat elfogadja.” 

A tények alapján a 2019. évi önkormányzati támogatás elszámolása határidőben nem 
történt meg. 

b) „Egyesület éves támogatása 
 
1. Együttműködési megállapodásba beletenni: legalább 50mFt/év - inflációt követő, 1. 

részlet kifizetése: minden év 02.28-ig 2.részlet kifizetése: minden év 06.30-ig esedékes. 
2. Együttműködési megállapodás módosítása - egyesület céljával összefüggésben szabadon 

felhasználható.” 

Az előző évek gyakorlatának megfelelően támogatási szerződés keretében a korábbi 
egyeztetéseken elhangzottaknak megfelelően az önkormányzat éves max 30 mFt összeget 
tervez az egyesület támogatására, amennyiben felek valamennyi vitatott kérdésben 
megegyeznek. 
 
c) „Kodály csarnok felújítása 
 
1. Csarnok vagyonkezelője az Önkormányzat. 

2. Itt a padlócsere Egyesületet illető része 20 mFt, amelyet az Önkormányzat kifejezetten 
elismer. 

3. Tavaly ősszel folyt megbeszélés szerint a Felek közötti elszámolás az alábbiak szerint 
megy végbe: ellentételezési javaslat: 2024 szeptemberig, 1200 óra/év kedvezményes 
használat (bruttó 2.500Ft/óra) csarnokhasználat + két öltöző kizárólagos használata + 3m 
Ft. éves támogatás (ez a sportpadló ellentételezése) 2024.-ig minden év 02.28.-áig 
esedékesen fizetendő. + öltözők korszerűsítése (eredeti tervek alapján) + lelátó és világítás 
korszerűsítése (eredeti tervek alapján) -2021. szeptember 01-ig.” 

A csarnok tulajdonosa az Önkormányzat. 

Tudomásunk szerint az egyesület részben Tao támogatásból, valamint önkormányzati 
forrásból valósította meg a fenti beruházásokat. A kedvezményes használati díjat az 
önkormányzat sport koncepciója alapján hozott bizottsági döntés keretében biztosítja. Erre 
a továbbiakban is van mód. A fentebb írt 30 M Ft éves támogatás valamennyi az 
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egyesületnek szánt támogatási összeget tartalmazza, további ellentételezést nem tudunk 
biztosítani.  

Úgy ítéljük meg, hogy Tao támogatás ellentételezéseként az önkormányzat jogszabályi 
rendelkezések hiányában nincs elszámolási kötelezettségünk az egyesület felé, ez legfeljebb 
akkor állhatna fenn, ha az egyesület saját erőforrásaiból valósította volna meg a 
beruházást. A világítás korszerűsítési terveinek készítése folyamatban van.  

A tervek elkészülte után kivitelezői ajánlatokat fogunk bekérni és a beruházás várható 
értékének függvényében a kért határidőben a korszerűsítés elkészülhet, a lelátó és az 
öltözőkre vonatkozóan is. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy a javaslatok együttesen értendők, azaz együttesen kezelendők 
megegyezés esetén. 

Az egyesület 2020. augusztus 18-án kelt az Együttműködési Megállapodás lezárásának 
feltételeit összefoglaló levele, valamint az erre adott válaszaimat tartalmazó 2020. szeptember 
3. napján kelt levél az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.  
 
Továbbá az egyesület 2020. szeptember 21. napján kelt levelének 17./ pontjában az alábbiakat 
írja (A levél az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi.) 
 
„Az önkormányzat ellentételezi – legkésőbb a következő választásokig évente egyenlő 
összegekben elosztva – az egyesületet a tulajdonjog lemondásra / átruházásra tekintettel, 
amelynek összege az önkormányzat által megállapított használati jog egyharmadának 
megfelelő. Ez esetben az egyesület elfogadja az önkormányzat által meghatározott használati 
jog értékét.” 
 
Ez alapján tehát – az egyesülettől kapott adatok alapján – a használati jog ellenértéke: 
sportcsarnok aktiválási értéke: 3.015.947.000,- Ft – 2.068.472.000,- Ft (kormányzati 
támogatás) = 947.475.000,-Ft.  
 
A fentiek alapján a használati jog ellenértéke 947.475.000,- Ft összegben került 
meghatározásra, melynek egyharmada megtérítését kéri az egyesület a választásokig még 
hátralévő három év alatt. 
 
Ekként a használati jog 1/3-ának értéke a rendelkezésünkre álló adatok alapján végzett 
számításaink szerint: 315.825.000,-Ft, amely egy év alatt 105.275.000,-Ft összegű éves 
ellentételezést jelent. 
 
ÖSSZEGEZVE: 
 
Az Egyesület pénzügyi tárgyú követelései a felek által elfogadott együttműködési 
megállapodástól eltérően: 
 
- Az Egyesület követeli, hogy az Önkormányzat fizesse ki és biztosítsa az Egyesület részére a 
Vállalkozó felé történő utaláshoz a pótpunka összegét, azaz 52 238 827 Ft+Afa összeget. 

- Az Egyesület követeli, hogy az Önkormányzat vásárolja meg a korábban egyeztetett öltöző 
berendezéseket, irodabútorokat, hiányzó lelátószékeket (árajánlat, lista), valamint legkésőbb 
az átadást megelőző 15 nappal szereltesse be ezen eszközöket. 
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- Az Egyesület követeli, hogy a 2019. évi önkormányzati támogatás elszámolása – melynek 
határidőben nem tett eleget és ezt követően sem a megállapodásban foglaltak szerint adta be -
közel 7m Ft-tal az Egyesület 2020 december 15.-ig számolhasson el és ezt az Önkormányzat 
fogadja el. 

- Egyesület éves támogatásként követel legalább 50mFt/év - inflációt követő, 1. részlet 
kifizetése: minden év 02.28-ig 2.részlet kifizetése: minden év 06.30-ig esedékes, mely az 
egyesület céljával összefüggésben szabadon felhasználható legyen. 

 
- Kodály csarnok felújítása kapcsán az Egyesület követel 2024 szeptemberig, 1200 óra/év 
kedvezményes használat (bruttó 2.500Ft/óra) csarnokhasználat + két öltöző kizárólagos 
használata + 3m Ft. éves támogatás (ez a sportpadló ellentételezése) 2024.-ig minden év 
02.28.-áig esedékesen fizetendő. + öltözők korszerűsítése (eredeti tervek alapján) + lelátó és 
világítás korszerűsítése (eredeti tervek alapján) -2021. szeptember 01-ig. 
 
- Az Egyesület követeli, hogy az önkormányzat ellentételezze – legkésőbb a következő 
választásokig évente egyenlő összegekben elosztva – az egyesületet a tulajdonjog lemondásra 
/ átruházásra tekintettel, amelynek összege az önkormányzat által megállapított használati jog 
egyharmadának megfelelő.  
 
A fent részletezettek miatt, álláspontunk szerint a használati jog 1/3-ának értéke: 
315.825.000,-Ft, amely egy év alatt 105.275.000,-Ft összegű éves ellentételezést jelent. 
 
- Az Egyesület követeli, hogy az Önkormányzat biztosítsa a Sportcsarnokot üzemeltető 
cég működésével felmerülő költségeket a fent ismertetett módon.  
 
- Az Egyesület követeli, hogy saját idejében a Sportcsarnokot hasznosítsa, kvázi 
jogosult legyen „albérletbe adni". 
 
- Az Egyesület az Önkormányzat részére történő tulajdonjog átruházása esetén követeli 
az Önkormányzattól a felmerülő ÁFA megfizetését, mely az épület aktiválási értékétől 
függően, több mint 500.000.000,-Ft összeg. 
 
 
Az Egyesület - pénzügyi tárgyú követelésein túlmenően fennálló – egyéb követeléseit, a felek 
által elfogadott együttműködési megállapodástól eltérően a fenti levelekben 
megfogalmazottak szerint terjesztette elő (ügyvezető delegálássa az önkrományzati tulajdonú 
és fenntartású Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-be és 3 fő karbantartó foglalkoztatása, VIP 
parkoló, sportcsarnok elnevezése stb.).  
 
A fenti részletes levélváltások ismertetése alapján látható, hogy az önkormányzat a 2018. 
december 14. napján kelt együttműködési megállapodás rendelkezéseihez tartja magát, 
így 
 
- fel sem merülhet, hogy a telekingatlan a jelenlegi önkormányzati törzsvagyonból üzleti 
vagyonba legyen átsorolva (mert ekkor sérülhet az Nvtv. fent hivatkozott rendelkezése), 
 
- fel sem merülhet, hogy az egyesület által is elfogadott együttműködési megállapodásban 
írottakon túlmenően (mely szerint az egyesület feltétel nélkül elfogadta ellenértékként a 15 
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éves határozott időtartamra alapítandó használati jog értékét, valamint a BM támogatás 
összegét) további anyagi követelést támasszon az önkormányzattal szemben. 
 
- az önkormányzat az egyesületet a városban működő további sportegyesületekhez hasonlóan 
mindenkori anyagi teherbíró képessége alapján éves költségvetésében meghatározott mértékig 
támogathatja, amennyiben annak feltételei fennállnak, 
 
- az önkormányzat vállalta, hogy a sportcsarnokot saját költségén üzemelteti, mely mértéke a 
2020. árszinten számolva a rendelkezésre álló előzetes kalkulációk alapján évi 150.000.000,-
Ft. Ez 15 év alatt: 2.250.000.000,-Ft. Mivel az egyesület az együttműködési megállapodás 
alapján a sportcsarnok össz-üzemidejének 70 %-ára jogosult, ez az egyesület oldalán további 
1.575.000.000,-Ft-ot jelent a 15 év alatt, mely évi 105.000.000,-Ft. 
 
Amennyiben az egyesület által kalkulált, önkormányzat által megtérítendő havi 2.500.000,-Ft 
rezsi (melynek pontos összetételét nem ismerjük) összeggel számolunk, úgy a 15 éves 
időtartam alatt ezen összeg 450.000.000.-Ft lenne. 
 

III.  Tájékoztatás „a Hatvani Multifunkcionális Sport – és Rendezvénycsarnok 
megépítése” tárgyú Belügyminisztériumi támogatás elszámolásának jelenlegi 
állapotáról:  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 353/2020. (X.29.) számú határozatával „a 
Hatvani Multifunkcionális Sport – és Rendezvénycsarnok megépítése” tárgyú 
Belügyminisztériumi elszámolás jelenlegi állapotáról szóló beszámolót elfogadta és 
felhatalmazta Hatvan város polgármesterét, hogy a támogatásokkal a támogatói okiratokban 
írt módon való elszámolás érdekében valamennyi pénzügyi, adóügyi és jogi tekintetben 
szükséges és indokolt eljárásokat indítsa meg, egyéb intézkedéseket tegye meg.  
 
Jelen előterjesztés 5. és 6. számú mellékletét képezi a Belügyminisztérium BMÖGF/648-
3/2018. számú és BMÖGF/497-5/2019. számú támogatói okirata, valamint a fenti támogatói 
okiratok 1. számú módosításai (előterjesztés 7. és 8. számú mellékletei), a 
Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/88-9-2020. számú 
tájékoztatója (előterjesztés 9. számú melléklete), mely szerint a támogatások elszámolásának 
határideje 2021. július 30. napja, azzal, hogy a felhasználás határideje: 2021. június 29. napja 
(BMÖGF/497-5/2019. sz. támogatói okirat). Míg a BMÖGF/648-3/2018. számú támogatói 
okirat esetén az elszámolás határideje: 2022. július 30., a felhasználás határideje: 2022. június 
29. napja. 
 
A Belügyminisztériumtól kapott támogatások határidőben történő, jogszerű elszámolása 
érdekében az Önkormányzat mindent megtesz. A Belügyminisztériumot folyamatosan, több 
esetben írásban és szóban is tájékoztattam a kialakult helyzetről. A belügyminisztériumi 
elszámoláshoz szükséges többek között a beruházás során megvalósult felépítmények 
ingatlan-nyilvántartási feltüntetése és az ingatlan rendezett tulajdoni lapja, melyen Hatvan 
Város Önkormányzata, mint kizárólagos tulajdonos szerepel. 
 
Tájékoztatom, hogy a földhasználati jog törlése érdekében jognyilatkozat pótlása iránti pert, 
valamint birtokba bocsátás iránti pert indított Hatvan Város Önkormányzata felperes a 
Hatvani Járásbíróságon a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alperes ellen, mely 
per(ek) jelenleg folyamatban vannak.  
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A belügyminisztérium által nyújtott támogatási összegek elszámolásához az alábbi 
dokumentumok hiányoznak: 
 
A Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 2020/00042 sz. 6. részszámla és a  
2020/00052 sz. végszámla vonatkozásában tudomásunk szerint a mai napig nem fizetett meg 
81.304.802,- Ft-ot a Vállalkozó részére.  

Tekintettel arra, hogy ezen ki nem fizetett számlák összegéből 53.304.926,- Ft eleve a 
kormányzati támogatás összegén felüli pótmunka volt, így ezen összeg 
figyelembevétele nélkül 27.729.876,- Ft összegű kormányzati támogatási összegnek a 
Vállalkozó részére történő kifizetését kell igazolnunk. A BM felé történő 
elszámolhatósághoz szükség van a 27.729.876,- Ft összegnek a Vállalkozó részére 
történő átutalását igazoló banki átutalási értesítő hiteles másolatára, valamint a 
kapcsolódó Áfa bevallásra.  

- Sportcsarnok és a parkoló használatbavételi engedélyére; 

- az érintett Ingatlan, azaz a Hatvan, 5331/40 hrsz. alatt felvett ingatlan rendezett 
tulajdoni lapja, amely alatt az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint 
azt kell érteni, hogy a felépítmény, azaz a Sportcsarnok az ingatlan-
nyilvántartásban feltüntetésre került és az ingatlan tulajdonjoga teljes egészében az 
Önkormányzat tulajdonában áll. 

Valamint a Belügyminisztériumtól 2021. február 26. napján kézhez kapott 
BMÖGF/246-5/2021 iktatószámú levél szerint (előterjesztés 10. számú melléklete), 
tekintettel arra, hogy a kormányzati támogatás a Tao támogatás önrészeként 
jelenik meg, a rendezett Tao elszámolások is szükségesek az önkormányzat által 
készítendő beszámoló elfogadásához. 

Az Önkormányzat folyamatosan írásban tájékoztatta a Belügyminisztériumot a kialakult vitás 
helyzetről. A Belügyminisztérium fenti levelében felhívta az Önkormányzat figyelmét arra, 
hogy a kormányzati támogatás elszámolási véghatáridejének azaz 2021. június 30-nak a 
további módosítása nem lehetséges, azaz eddig az időpontig a fenti dokumentumokat be kell 
csatolnunk a Belügyminisztérium részére. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor a 
Belügyminisztérium a kormányzati támogatás összegének részben vagy egészben történő 
visszafizettetése mellett dönthet.  

Fentieket írásban közöltem az egyesülettel 2021. február 24. és 2021. március 19-én kelt 
leveleimben, akik ennek ellenére a mai napig nem nyújtották be teljeskörűen az 
Önkormányzathoz a támogatás elszámolásához szükséges dokumentumokat. 
 
A kialakult helyzetre tekintettel ismételten egyeztetést kezdeményeztem a 
Belügyminisztériummal az Önkormányzat által kapott támogatás határidőben történő, 
jogszerű elszámolásának érdekében, melyre 2020. április 20. napján – tekintettel a pandémiás 
helyzetre – telefonon került sor. Az egyezetetés alkalmával a Belügyminisztérium 
megerősítette a korábban az elszámolással kapcsolatban írásban adott válaszait és álláspontját 
és kérte az elszámolási dokumentáció elektronikus felületre történő feltöltését, melynek 
előkészítése és végrehajtása jelenleg folyamatban van. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselőtársaimat arról is, hogy az egyesülettel közös levélben – az 
egyesülettel egyeztetett jogi konstrukciót részletesen leírva (tulajdonjog átadása, használati 
jog alapítása, csarnok üzemeltetése, és ennek adó vonzatai) megkereséssel kívántunk fordulni 
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a NAV Heves Megyei Igazgatóságához, azonban közös állásfoglalás iránti kérelmünket az 
egyesület utóbb nem írta alá, így az önkormányzat önállóan terjesztette elő kérelmét. 
 
Az előterjesztés mellékleteként 11. és 12. szám alatt csatoljuk a hivatkozott állásfoglalás iránti 
kérelmet, valamint az arra a NAV által adott választ (ügyiratszám: 60205554002). 
 
Válasziratában a NAV az általunk felvázolt konstrukciót a jogszabályokkal összhangban 
állónak minősítette. 
 
Tájékoztatom T. Képviselőtársaimat arról is, hogy a kialakult helyzetről tájékoztattuk a 
Miniszterelnökséget, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt. 
 
Mellékletben csatoljuk a hivatkozott megkereséseket 13. szám alatt és az azokra adott 
válaszokat 14. és 15. szám alatt. 
 
A Heves Megyei Kormányhivatal és a Miniszterelnökség válaszleveleikben megerősítette az 
önkormányzat jogi álláspontját. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Asszonyt/Urat, hogy az alábbi polgármesteri határozati javaslatot 
véleményezni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesülettel (a továbbiakban: egyesület) megkötött és 2018. december 14. napján 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodásban foglaltak 
végrehajtása érdekében – a Belügyminisztériummal megkötött támogatói okiratokkal, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állásfoglalásával, a Miniszterelnökség és a Heves Megyei 
Kormányhivatal által adott válasziratokkal összhangban – jóváhagyom a Hatvani 
Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok jogi helyzetének rendezése érdekében 
eddig az önkormányzat nevében tett jognyilatkozatokat. 

 
2. Hatvan város polgármestereként Hatvan Város Önkormányzata nevében a Hatvani 

Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület által a 2020. augusztus 18. napján és 2020. 
szeptember 21. napján előterjesztett leveleiben megjelölt pénzügyi tárgyú követeléseit - 
kivéve a NAV állásfoglalásban részletezett konstrukcióból eredő ÁFA fizetési 
kötelezettség - nem fogadom el. 

 
3. Hatvan város polgármestereként Hatvan Város Önkormányzata nevében úgy döntök, 

hogy a Belügyminisztériummal megkötött támogatói okiratokban írt módon való 
elszámolás érdekében valamennyi pénzügyi, adóügyi és jogi tekintetben szükséges és 
indokolt egyeztetéseket le kell folytatni az egyesülettel. Ezek eredménytelensége esetén a 
szükséges hatósági, bírósági eljárásokat meg kell indítani. A támogatói okiratokban írt 
módon való elszámolás érdekében a Belügyminisztériumnál el kell járni, és továbbra is 
folyamatosan tájékoztatni kell Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
tagjait. 
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4. Hatvan város polgármestereként Hatvan Város Önkormányzata nevében úgy döntök, 
hogy a Belügyminisztériumtól kapott önkormányzati támogatások határidőben történő, 
jogszerű elszámolása érdekében az egyesület által előterjesztett egyéb igények és 
kérelmek vonatkozásában az egyesülettel a további egyeztetéseket le kell folytatni, 
valamint törekedni kell arra, hogy egyesülettel teljes körű megállapodás kerüljön 
elfogadásra és aláírásra. 
 

5. Hatvan város polgármestereként Hatvan Város Önkormányzata nevében úgy döntök, 
hogy „a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok megépítése” tárgyú 
Belügyminisztériumi elszámolás jelenlegi állapotáról szóló beszámolót elfogadom.  
 

 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Hatvan, 2021. április 26.  
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 




























































































































