
 

 
 

 
HAT/............/2022.             Előkészítésben közreműködött: 

             Johancsik Mónika irodavezető 
 

Előterjesztés 
 az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány 

támogatásáról  
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. (a továbbiakban: Bosch) 
között városfejlesztési megállapodás jött létre, mely megállapodás célja az volt, hogy a Felek 
Hatvan város fejlődését közös erővel kölcsönösen és hatékonyan előremozdítsák.  
A megállapodás alapján a Bosch az általa megfizetett helyi iparűzési adóból egy meghatározott 
összeget az általa meghatározott célokra, így Bosch óvodai csoportok támogatására, a Hatvani Szent 
István Sportiskolai Általános Iskola 8 évfolyamán ún. Bosch „B” osztályok támogatására és 
városfejlesztési beruházások támogatására kéri fordítani.  
 
A megfogalmazott célok közül a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Bosch 
osztályok működése során jelentkező többletköltségek biztosítására Hatvan Város Önkormányzata 
az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány részére, 
2022. évre 20.599.000,- Ft, azaz Húszmillió-ötszázkilencvenkilencezer forint összegű támogatást 
nyújt.  
A fenti támogatás biztosításához szükséges összeg Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésébe az egyéb szakfeladatok között szereplő „Szent István Általános Iskola – Bosch 
osztály elszámolás” költséghelyen betervezésre került. A támogatási összeget az Alapítvány a 
támogatási szerződésben foglaltak szerint használhatja fel, a felhasználásról elszámolást köteles 
benyújtani a Hatvani Polgármesteri Hivatal részére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20.599.000,- Ft (azaz Húszmillió-
ötszázkilencvenkilencezer forint) támogatást nyújt az „Alapítvány a hatvani I. István Általános 
Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) részére a 
Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola „Bosch” osztályok működésével kapcsolatos 
többletköltségek biztosítására, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
Határidő: 2022. március 10. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. február 15.         
          
Látta:           Horváth Richárd 
 dr. Kovács Éva         polgármester 
                    jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy az „Alapítvány a 

hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű alapítványnak a Hatvani Szent 

István Sportiskolai Általános Iskola „Bosch” osztályok működésével kapcsolatos többlet 

költségek biztosítására 20.599.000,- Ft támogatáshoz a szükséges pénzügyi forrás Hatvan 

Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre került. 

 

 

 

Hatvan, 2022. február 11. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata  

- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.;  
- törzsszáma: 729 392  
- adószáma: 15729394-2-10;  
- bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
- képviseli: Horváth Richárd polgármester; (a továbbiakban: Támogató) 

másrészről az  

Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására  
- székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. 
- bírósági nyilvántartási szám: A-407 
- adószáma:  18574605-1-10  
- bankszámlaszáma:  11739054-20119605 
- képviseli: Lipkovics Erika kuratóriumi elnök 
- (a továbbiakban: Támogatott)  

 
 között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
 
Előzmények: 
Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. között városfejlesztési 
megállapodás jött létre, mely megállapodás célja az volt, hogy a Felek Hatvan város fejlődését 
közös erővel kölcsönösen és hatékonyan előre mozdítsák.  
A megállapodás alapján a Robert Bosch Elektronika Kft. által megfizetett helyi iparűzési adóból 
egy meghatározott összeget az általa meghatározott célokra, így Bosch óvodai csoportok 
támogatására, a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 8 évfolyamán ún. Bosch „B” 
osztályok támogatására és városfejlesztési beruházások támogatására kéri fordítani.  
 
 
1.  Az előzményekben megfogalmazott célok közül a Hatvani Szent István Sportiskolai 
Általános Iskola Bosch osztályok működése során jelentkező többlet költségek biztosítására 
Hatvan Város Önkormányzata Támogatott részére, 2022. évre 

 
20.599.000,- Ft, azaz húszmillió-ötszázkilencvenkilencezer forint 

 
összegű támogatást biztosít a 2022. évi költségvetésben az egyéb szakfeladatok között szereplő 
„Szent István Általános Iskola – Bosch osztály elszámolás” költséghely terhére, mely összeget 
Támogatott a 2. pontban foglaltak szerint használhat fel. 
 
2.  A támogatást Támogatott kizárólag a Hatvani Szent István Sportiskolai Általánosa Iskola 1 - 8 
évfolyamán a Bosch „B” osztályokban többlet-szolgáltatások biztosítása érdekében felmerülő 
dologi kiadások fedezetére használhatja fel, ezek jellemzően az alábbiak: 

 írószer, irodaszer, taneszköz 
 tisztítószer, higiéniai eszközök 
 számítástechnikai eszközök, alkatrészek, javítási költségek 
 nyári ügyeleti időszak, kirándulások költségei: busz költség, belépőjegyek, stb. 
 szakmai napok, gyermeknapok, ünnepségek költségei 
 gyermek- élelmezés (közétkeztetés által), ivólé, zöldség-gyümölcs 
 dekorációs anyagok, növények, virágok 
 tanulók versenyeztetésével, jutalmazásával (könyv, oklevél, nevezési díj stb.) járó költségek 
 az iskolai hagyományokhoz kötődő (nyakkendő, sál, póló, jelvény) kiadások 
 sportolással kapcsolatos (eszközök, mezek, utaztatás stb.) költségek 
 a támogatás fogadására szolgáló bankszámlával (alszámla) kapcsolatban felmerülő 

költségek. 
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3. a) Támogató a támogatás összegét átutalással két részletben (1. részlet: 60%;  2. részlet: 40%) 
fizeti ki Támogatott részére a 11739054-20119605 számú bankszámlájára. Az első részlet 
kifizetésének határideje: 2022. március 31.; a második részlet kifizetésének határideje: 2022. július 
31. 
 
   b) a támogatás kifizetésének feltétele, hogy a Támogatott az átutalandó összegre vonatkozó, 
írásbeli felhatalmazást adjon az Önkormányzat részére a Támogatott bankszámlájáról történő 
azonnali beszedésre, arra az esetre, ha Támogatott az összeget nem a szerződésben foglaltaknak 
megfelelően használja fel. 
 
4.  Támogatott – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 
rendelkezéseire tekintettel- a támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az 
Önkormányzat részére az 5. pontban megjelölt határidőig. 
 
5. A támogatás összegének elszámolása az alábbiak szerint történik:  
 

Az 1. pont szerinti támogatási összegről Támogatott a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási 
Irodája felé legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolni. 
 
Az elszámoláshoz be kell nyújtani: 

 Támogatott nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó tárgyévi eredeti 
számlákat, valamint azok hitelesített másolatait. (Az eredeti számlák az ellenőrzést 
követően visszaadásra kerülnek.), 

 kifizetés tényét igazoló bizonylatok hitelesített másolatait (bankkivonat, kiadási 
pénztárbizonylat), 

 az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról.  
 
6. Támogatott köteles a támogatás összegét a 2. pontban meghatározott célokra fordítani. A 
támogatás összegét Támogató a jelen szerződésben foglaltakról eltérő célra nem használhatja fel.  
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás összege nem használható fel személyi jellegű 
kiadásokra.  
A személyi jellegű kiadások fedezetét Hatvan Város Önkormányzata külön megállapodás keretein 
belül biztosítja a Hatvani Tankerületi Központ (mint a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános 
Iskola fenntartója) részére, mely támogatás az iskolában, a Bosch osztályok keretein belül dolgozó 
pedagógusok többlet személyi jellegű kiadásait fedezi. 
 
7.  Támogatott tudomásul veszi, hogy:  

- az Áht. rendelkezései értelmében Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,  
- amennyiben a feladat - Támogatottnak fel nem róható okból - meghiúsul, vagy tartós akadályba 
ütközik, Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett, Támogatottnak a 
támogatásról le kell mondania, 
- közérdekből nyilvános, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv 
vagy személy által, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt közérdekű adatnak és 
különleges adatnak nem minősülő adat, azonban annak megismerésére a közérdekű adatokra 
vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
8. Ezen megállapodás a 2022. évre érvényes, az elszámolásban 2022. évben pénzügyileg teljesült 
kiadások számolhatók el.  
 
9. Amennyiben a támogatás összege 2022. december 31-ig nem kerül elköltésre, a 
pénzmaradvány összegét Támogatott 2023. január 31-ig használhatja fel, és vállalja, hogy a 
pénzmaradványból fedezett kiadásokról külön elszámolást készít, melyet 2023. február 28-ig a 
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási irodájára benyújt. A pénzmaradványról az elszámolást az 5. 
pontban foglaltak szerint kell elkészíteni. 
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10. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok 
személyében nem állnak fenn.  
 
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak.  
 
12. Jelen három oldalas szerződés egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A 
szerződő felek jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a 
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 
 
13. Jelen szerződés nélkülözhetetlen részét képezi az alapítvány bírósági nyilvántartásba vételéről 
szóló végzés, az alapítvány képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája, banki 
felhatalmazó levél, ÁFA nyilatkozat. 
 
 
 
Hatvan, 2022. ……………………….. 
 
 
 
 
  
 …................................................   ...................................................  
      Támogató képviseletében         Támogatott képviseletében 
  
           Horváth Richárd       Lipkovics Erika 
              polgármester                kuratóriumi elnök 


