
 

 
 

HAT/.............../2022.              Előkészítésben közreműködött: 
              Johancsik Mónika irodavezető 

 
Előterjesztés 

 az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány 2021. évi 
támogatási maradványösszegének 2022. évi felhasználásáról  

 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  

Hatvan Város Önkormányzata az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű 
alapítvány (továbbiakban: támogatott) részére, 2021. évre 20.599.000,- Ft, azaz Húszmillió-
ötszázkilencvenkilencezer forint összegű támogatást nyújtott a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános 
Iskola (továbbiakban: iskola) Bosch osztályok működése során jelentkező többletköltségek biztosítására. 
A támogatási szerződés 5. pontja szerint a támogatási összegről a támogatott a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Irodája felé legkésőbb 2022. január 31-ig köteles elszámolni. Támogatott elkészítette a 2021. 
évi támogatásról szóló pénzügyi beszámolóját, mely szerint 5.242.380,- Ft támogatási összeg felhasználására 
– a koronavírus világjárvány miatt – nem került sor.  
A támogatási szerződés 2. pontja részletesen tartalmazza, hogy mely dologi kiadások finanszírozhatóak a 
támogatásból, valamint a 6. pontban az is rögzítésre került, hogy a támogatott köteles a támogatás összegét a 
2. pontban meghatározott célokra fordítani. A támogatás összegét a támogató a jelzett szerződésben 
foglaltakról eltérő célra nem használhatja fel.  
A támogatott kuratóriumi elnöke és az iskola vezetője közös kérelemmel fordult az önkormányzathoz a fel 
nem használt támogatási összeg 2022. évben, valamint szerződéstől eltérő céllal történő felhasználásának 
engedélyezése érdekében. 
Az iskola egy új sportpályát kíván megépíteni. Az első szakasz, a kőágyazat már el is készült. A támogatás 
maradványösszegét az építés második üteméhez – betonozásra – szeretnék felhasználni.  
A támogatott a kivitelezés lebonyolítását, valamint az önkormányzat felé a teljeskörű elszámolást az építés 
befejezését követő 30 nappal vállalja, amennyiben a maradványösszeg felhasználását az önkormányzat 
engedélyezi. 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy az önkormányzat engedélyezze a támogatott részére biztosított 2021. évi 
támogatás fel nem használt maradványának 2022. évi és az iskola által megjelölt célú felhasználását.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.  
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi az „Alapítvány a hatvani I. István Általános 
Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) részére a 2021. évben 
kiutalt támogatási összegből fel nem használt 5.242.380,- Ft maradványösszegnek a  2022. évben, és a 
támogatási szerződésben felsorolt működési feladatoktól eltérően felhalmozási célra történő felhasználását. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. február 18.  
 
 
Látta:         Horváth Richárd 
            polgármester 
 dr. Kovács Éva 
                   jegyző  


