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HAT/________/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Jégcsarnok beruházás keretében   a 
jégcsarnokhoz vezető út és közvilágítási hálózat kiépítése végszámla fedezetére 

pénzeszköz átadásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Futball Club Hatvan Egyesület (továbbiakban: Egyesület) sportfejlesztési programját – 
melyet „a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 
szabályairól” szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján a Magyar Jégkorong 
Szövetséghez (továbbiakban: Szövetség) nyújtott be – Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 204/2016. (III. 31.) számú határozata, valamint a 77/2021. (IX. 2.) 
számú határozattal jóváhagyott a Jégcsarnok projekt megvalósítása tárgyában a HATVANI 
MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Futball Club Hatvan 
Egyesülettel megkötött együttműködési megállapodás alapján támogatja. 
 
A Szövetség KE07815/2016/MJSZ ügyszámú 2016. október 10-én kelt határozatával  
jóváhagyta az Egyesület sportfejlesztési programját. A határozat alapján a sportfejlesztési 
program megvalósításához szükséges önerő: 379.483.991,- Ft. 
 
Az Egyesület a jégcsarnok beruházás kapcsán tervezési, engedélyezési munkálatok 
kifizetéséhez, a csapadékvíz elvezetés, valamint a jégcsarnokhoz vezető út és közvilágítási 
hálózat kiépítés, illetve műszaki ellenőri kifizetések teljesítéséhez összesen bruttó  
478.665.748,- Ft-ot már igénybe vett. 
 
Az Egyesület a jégcsarnokhoz vezető út és közvilágítási hálózat kiépítése végszámlája 
teljesítéséhez kérelmet nyújtott be. A végszámla alapján a fizetendő végösszeg bruttó 
41.679.518,- Ft. 
 
Az Egyesület részére a korábban jóváhagyott 480.067.334,- Ft támogatási összegből még 
1.401.586,- Ft áll rendelkezésre. 
 
Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a jégcsarnokhoz vezető út és közvilágítási hálózat 
kiépítése végszámlájának pénzügyi teljesítése érdekében az Egyesület részére a már 
jóváhagyott 480.067.334,- Ft támogatási összeg terhére bruttó 1.401.586,- Ft pénzeszköz 
kerüljön átadásra. 
 
A végszámla teljes bruttó összegéből fennmaradó 40.278.000,- Ft-ot az Egyesület saját 
költségvetésének terhére egyenlíti ki.  
 
   



 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) részére a Jégcsarnok beruházás keretében a 
jégcsarnokhoz vezető út és közvilágítási hálózat kiépítése végszámla fedezetére – Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX. 18.) számú határozatával biztosított 
480.067.334,- Ft támogatási összeg terhére – bruttó 1.401.586,- Ft pénzeszközt ad át a 
77/2021. (IX. 2.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, az önkormányzat, a HATVANI 
MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. és a Futball Club Hatvan 
Egyesülettel a Jégcsarnok projekt megvalósítása tárgyában megkötött megállapodás alapján. 
 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.  (II. 
19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Jégcsarnok 
építése FC Hatvan Egyesület támogatása” költséghelyen állt rendelkezésre. Ezen összeg a  
kifizetés teljesítésére  kötelezettséggel terhelt maradványként a 2022. évi költségvetésbe 
betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 

Hatvan, 2022. január 24. 

 

 

 
 
Horváth Richárd 

polgármester 

 

 

Látta:  
         dr. Kovács Éva  
                          jegyző 
 
 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Futball Club 

Hatvan Egyesület részére a Jégcsarnok beruházás keretében a jégcsarnokhoz vezető út és 

közvilágítási hálózat kiépítése végszámla fedezetére bruttó 1.401.586,- Ft pénzeszközt 

átadásához szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló 5/2021.  (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a 

felhalmozási kiadások között a „Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása” 

költséghelyen rendelkezésre állt, az összeg a  kifizetés teljesítésére  kötelezettséggel terhelt 

maradványként a 2022. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 

 

 

Hatvan, 2022. január 24. 

 

               ….......................................................... 

                     gazdálkodási irodavezető 

 


