
 

 

 
 

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd 
 
HAT/               /2022.                                                 
 
 

Előterjesztés  
Hatvan Város Önkormányzata és a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társágok 

közötti támogatási szerződések megkötéséről  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kizárólagos tulajdonában áll a Hatvani 
Gazdasági Szolgáltató Kft., a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft., a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft., a Hatvani Közétkeztetési Kft. és a 
Hatvani Szolgáltató Kft. 
 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 
 
Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Kft. részére működési támogatásként 14.400.000,- Ft összeg került betervezésre. A működési 
támogatás felhasználásáról és annak elszámolási módjáról célszerű támogatási szerződést 
kötni Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. között. 
 
A támogatási szerződés az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
 
Hatvani Közétkeztetési Kft. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önként vállalt közfeladataként deklarálta 
munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási tevékenységet, mely ellátására a Hatvani 
Közétkeztetési Kft.-vel közszolgáltatási szerződést kötött. 
 
Hatvan Város Önkormányzata a Társaság részére annak munkahelyi és közétkeztetési 
közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében támogatást kíván nyújtani. 
 
Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
részére működési támogatásként 20.000.000,- Ft került betervezésre. A működési támogatás 
felhasználásáról és annak elszámolási módjáról célszerű támogatási szerződést kötni Hatvan 
Város Önkormányzata és a Hatvani Közétkeztetési Kft. között. 
 
A támogatási szerződés az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 
 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.  
 
A Társaság feladata műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátása, a 
Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése, valamint kulturális 
szolgáltatások ellátása.  



 

 
Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. részére működési támogatásként 
207.227.000,- Ft összeg került betervezésre. A működési támogatás felhasználásáról és annak 
elszámolási módjáról célszerű támogatási szerződést kötni Hatvan Város Önkormányzata és a 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. között.  
 
A támogatási szerződés az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. 
 
Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 
 
A Társaság feladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott sport, ifjúsági ügyek ellátása, 
melyek közfeladatnak minősülnek. Ezen kívül a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályairól szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. számú 
melléklete az önként vállalt közfeladatoknál tartalmazza a sporttal kapcsolatos feladatokat, 
többek között a lakosság testedzési igényei kielégítése érdekében, a sportlétesítmények 
fenntartásának és fejlesztésének támogatását. 
  
Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető 
Kft. részére működési támogatásként 20.297.000,- Ft került betervezésre. A működési 
támogatás felhasználásáról és annak elszámolási módjáról célszerű támogatási szerződést 
kötni Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. között. 
 
A támogatási szerződés az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi. 
 
Hatvani Szolgáltató Kft. 
 
A Társaság feladata az önkormányzat által meghatározott kötelező és önként vállalt 
közfeladatok ellátása a felek között megkötött közszolgáltatási keret, illetőleg ágazati 
közszolgáltatási szerződések rendelkezései szerint. 
 
Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a Hatvani Szolgáltató Kft. részére 
működési támogatásként 422.328.000 Ft összeg került betervezésre. A működési támogatás 
felhasználásáról és annak elszámolási módjáról célszerű támogatási szerződést kötni Hatvan 
Város Önkormányzata és a Hatvani Szolgáltató Kft. között. 
 
Továbbá Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a fejlesztési 
támogatásként 5.000.000,- Ft keretösszeg került betervezésre a Hatvani Szolgáltató Kft. 
részére. A fejlesztési támogatás felhasználásáról és annak elszámolási módjáról szükséges 
támogatási szerződést kötni Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szolgáltató Kft. 
között.  
 
A támogatási szerződés az előterjesztés 5. számú mellékletét, míg a fejlesztési támogatási 
szerződés az előterjesztés 6. számú mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztéseket szíveskedjen 
megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni. 
 
 
 



 

1. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 
(cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója támogatási 
szerződést köt a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-vel a szerződés aláírásának napjától 
2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 14.400.000,- Ft, illetve a 2022. évi 
költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott 
összeg erejéig támogatást nyújt a társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
2. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
(cg.szám: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója támogatási 
szerződést köt Hatvani Közétkeztetési Kft.-vel a szerződés aláírásának napjától 2022. 
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 20.000.000,- Ft, illetve a 2022. évi 
költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott 
összeg erejéig támogatást nyújt a társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
3. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója támogatási szerződést köt a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a szerződés aláírásának napjától 2022. 
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 207.227.000,- Ft, illetve a 2022. 
évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott 
összeg erejéig támogatást nyújt a társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
4. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető 
Kft. (cg.szám: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója támogatási 
szerződést köt Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-vel a szerződés aláírásának napjától 



 

2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 20.297.000,- Ft, illetve a 2022. évi 
költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott 
összeg erejéig támogatást nyújt a társaság részére.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
5. Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. 

(cg.szám: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója támogatási 
szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Kft.-vel a szerződés aláírásának napjától 2022. 
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 422.328.000,- Ft, illetve a 2022. 
évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés 
aláírására. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. 

(cg.szám: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója fejlesztési 
támogatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Kft.-vel a szerződés aláírásának napjától 
2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 5.000.000,- Ft, illetve a 2022. 
évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott keretösszeg erejéig fejlesztési támogatást nyújtok a társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a fejlesztési támogatási 
szerződés aláírására. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Hatvan, 2022. március 25. 
 
 
         Horváth Richárd 
            polgármester 
Látta: 
 
   dr. Kovács Éva 
 jegyző 



TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 
Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására  

 
amely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. 
Adószáma: 24756107-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-034320 
Bankszámlaszáma: 10403538-00027547-00000001 
Képviseli: Németh Beáta ügyvezető 
 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek)  
szerződést kötnek alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

 
Előzmények, alapvető rendelkezések 

 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként 
alapította a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-t, melynek feladata az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek részére gazdasági 
tanácsadási és könyvvezetési feladatok ellátása, valamint az önkormányzati tulajdonú 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett 
feladatok ellátása céljából működési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében, támogatás címszó alatt meghatározott – felülről korlátos – 
keretösszeg. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben meghatározott, kötelezően ellátandó, és a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendeletben önként vállalt helyi önkormányzati közfeladatok magas szintű biztosítása. 

 



 

A szerződés időtartama 

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2022. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodás 4.1. pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével; 

- Felek, illetve Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok 
között létrejött szerződések megszűnésével; 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt 
megszegése esetében bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével; 

5.2  Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést  
  követő 60 napon belül egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A működési támogatás összege 2022. évre vonatkozóan 14.400.000,- Ft, illetve a 
2022. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott összeg.  

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget, havi bontásban 
egyeztetett ütemterv alapján, tárgyhó 5. napjáig Kedvezményezett bankszámlájára 
átutalja. 

6.3.  Kedvezményezett a támogatás összegét adott tárgyév végéig használhatja fel jelen 
szerződésben meghatározott célokra. Az esetleges pénzmaradvány összegét 
Kedvezményezett köteles a támogatást biztosító Hatvan Város Önkormányzata részére 
visszafizetni.  

 
Támogató jogai és kötelezettségei 

 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Támogató szakemberei 
közreműködésével ellenőrzi. 

7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése 
során, vagy egyéb módon a tudomására jut, hogy Kedvezményezett jogszabályi, vagy e 
szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. 



7.3.  Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől 
elálljon, illetőleg attól annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, 
ha Kedvezményezett a működési támogatást rendeltetésétől eltérően használja fel, 
illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége nem biztosított. 

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy a részére folyósított támogatást céljának megfelelően, 
a működési költségek fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást nyilvántartásaiban 
elkülönítve kezeli. A számviteli és adójogszabályoknak megfelelő analitikus és 
összesítő nyilvántartásokat vezet oly módon, hogy a támogatás felhasználása (időben 
és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon 
követhető legyen.  

8.3.  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni, és a támogatás nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén azt az önkormányzat részére - az önkormányzat erre vonatkozó 
határozata alapján - az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig vissza kell 
fizetni. 

 
Elszámolás és ellenőrzés 

 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy  

1. a működési célú támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év május 31. 
napjáig Támogató felé elszámol; 

2. lehetővé teszi a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának év közbeni 
ellenőrzését az önkormányzat által kijelölt szakemberek számára; 

3. a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az elszámolással egyidejűleg 
szöveges értékelést készít; 

4. az elszámolást az alábbi tartalommal készíti el:   

  - releváns főkönyvi kartonok és kimutatások; 
         - nyilatkozat, hogy Kedvezményezett a folyósított támogatást kizárólag jelen        
            szerződésben meghatározott célok megvalósítására használta fel; 

- igény szerint betekintést biztosít a támogatás felhasználását igazoló  
  számlákba, egyéb számviteli bizonylatokba. 

 
9.2.  Amennyiben Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról fenti határidőig nem 

számol el, úgy újabb önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően 
részesülhet. 

9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást 
nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat 
számlájára visszautalni, az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján, az ott 
meghatározott feltételek szerint és határidőig.  

 

 



Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése 
érdekében szoros együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket – különös tekintettel az Art., a Ptk., és a Btk. rendelkezéseire – azokat 
magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   

10.3.  Jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek 
egyetértésével történhet. 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai 
alapján békés egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén 
alávetik magukat az önkormányzat székhelye szerint illetékes hatáskörrel rendelkező 
bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-034320 
cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője 
nyilatkozik, hogy a cég jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, végelszámolási-, 
felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések 
tekintetében a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

10.7.  Jelen 4 oldalból álló szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban, jóváhagyólag 
írták alá. 

 
 
Hatvan, 2022. március …. 
 
 
 
 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 
(képviseli: Németh Beáta ügyvezető) 

mint Kedvezményezett 
 

 
 



TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 
Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására  

 
mely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: Hatvani Közétkeztetési Kft. 
Székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2 
Adószáma: 24799591-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-034409 

Bankszámlaszáma 10403538-00027569-0000000 
Képviseli: Kodákné Nagy Ágnes ügyvezető 
 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) 
szerződést kötnek alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

Előzmények, alapvető rendelkezések 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként 
alapította a Hatvani Közétkeztetési Kft.-t, melynek feladata az önkormányzat által 
meghatározott közfeladatok ellátása Felek között megkötött közszolgáltatási szerződés 
rendelkezései szerint. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett 
közfeladatok ellátása céljából működési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében, támogatás címszó alatt meghatározott – felülről korlátos – 
keretösszeg. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény alapján, és a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendeletben önként vállalt helyi 
önkormányzati közfeladatok magas szintű biztosítása.  

 



A szerződés időtartama  

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2022. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodás 4.1. pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével; 

- Felek, illetve Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági 
társaságok között létrejött szerződések megszűnésével; 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt 
megszegése esetében bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével. 

5.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést 
követő 60 napon belül egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A működési támogatás összege 2022. évre vonatkozóan 20.000.000,- Ft, illetve a 
2022. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott összeg. 

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget, havi bontásban 
egyeztetett ütemterv alapján, tárgyhó 5. napjáig Kedvezményezett bankszámlájára 
átutalja. 

6.3.  Kedvezményezett a támogatás összegét adott tárgyév végéig használhatja fel jelen 
szerződésben meghatározott célokra. Az esetleges pénzmaradvány összegét 
Kedvezményezett köteles a támogatást biztosító Hatvan Város Önkormányzata részére 
visszafizetni.  

Támogató jogai és kötelezettségei 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Támogató szakemberei 
közreműködésével ellenőrzi. 

7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése 
során, vagy egyéb módon a tudomására jut, hogy Kedvezményezett jogszabályi, vagy 
e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. 

7.3.  Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől 
elálljon, illetőleg attól annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, 
ha Kedvezményezett a működési támogatást rendeltetésétől eltérően használja fel, 
illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége nem biztosított. 

 



 

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy a részére folyósított támogatást céljának megfelelően, 
a működési költségek fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást nyilvántartásaiban 
elkülönítve kezeli. A számviteli és adójogszabályoknak megfelelő analitikus és 
összesítő nyilvántartásokat vezet oly módon, hogy a támogatás felhasználása (időben 
és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon 
követhető legyen.  

8.3.  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni, és a támogatás nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén azt az önkormányzat részére - az önkormányzat erre vonatkozó 
határozata alapján - az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig vissza kell 
fizetni. 

Elszámolás és ellenőrzés 
 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy  

1. a működési célú támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év május 31. 
napjáig Támogató felé elszámol; 

2. lehetővé teszi a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának év közbeni 
ellenőrzését az önkormányzat által kijelölt szakemberek számára; 

3. a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az elszámolással egyidejűleg 
szöveges értékelést készít; 

4. az elszámolást az alábbi tartalommal készíti el:   

  - releváns főkönyvi kartonok és kimutatások; 
         - nyilatkozat, hogy Kedvezményezett a folyósított támogatást kizárólag jelen        
            szerződésben meghatározott célok megvalósítására használta fel; 

- igény szerint betekintést biztosít a támogatás felhasználását igazoló  
  számlákba, egyéb számviteli bizonylatokba. 

 
9.2.  Amennyiben Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról fenti határidőig nem 

számol el, úgy újabb önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően 
részesülhet. 

9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást 
nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat 
számlájára visszautalni, az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján, az ott 
meghatározott feltételek szerint és határidőig. 

 
Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése 
érdekében szoros együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket – különös tekintettel a Mötv, az Áht, és a Ptk. rendelkezéseire – azokat 
magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   



10.3.  A jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek 
egyetértésével történhet. 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai 
alapján békés egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén 
alávetik magukat az önkormányzat székhelye szerint illetékes hatáskörrel rendelkező 
bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-034409 
cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője 
nyilatkozik, hogy a cég jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, végelszámolási-, 
felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések 
tekintetében vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

10.7.  Jelen 4 oldalból álló szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban, jóváhagyólag 
írták alá. 

 
Hatvan, 2022. március …. 
 
 
 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Hatvani Közétkeztetési Kft. 
(képviseli: Kodákné Nagy Ágnes 

ügyvezető 
mint Kedvezményezett 

 
 



TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS  
Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására  

 
amely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 

Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 

Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

Adószáma: 23467323-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-032167 

Bankszámlaszáma: 10403538-00027345-00000007 

Képviseli: dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető 

mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) 
szerződést kötnek alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

Előzmények, alapvető rendelkezések 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként 
alapította a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-t, 
melynek feladata műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátása, a 
Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése, valamint kulturális 
szolgáltatások ellátása.  

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett 
feladatok ellátása céljából működési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város 
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet 4. számú mellékletében, támogatás címszó alatt meghatározott – felülről 
korlátos – keretösszeg. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
 törvényben meghatározott, kötelezően ellátandó, és a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendeletben önként vállalt helyi önkormányzati közfeladatok magas szintű biztosítása. 



A szerződés időtartama  

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2022. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodás 4.1. pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével; 

- Felek, illetve Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok 
között létrejött szerződések megszűnésével; 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt 
megszegése esetében bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével; 

5.2.  Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést 
követő 60 napon belül egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A működési támogatás összege 2022. évre vonatkozóan 207.227.000,- Ft, illetve a 
2022. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott összeg.  

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget, havi bontásban 
egyeztetett ütemterv alapján, tárgyhó 5. napjáig Kedvezményezett bankszámlájára 
átutalja. 

6.3.  Kedvezményezett a támogatás összegét adott tárgyév végéig használhatja fel jelen 
szerződésben meghatározott célokra. Az esetleges pénzmaradvány összegét 
Kedvezményezett köteles a támogatást biztosító Hatvan Város Önkormányzata részére 
visszafizetni.  

Támogató jogai és kötelezettségei 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Támogató szakemberei 
közreműködésével ellenőrzi. 

7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése 
során, vagy egyéb módon a tudomására jut, hogy Kedvezményezett a jogszabályi, 
vagy e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. 

7.3.1. Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől 
elálljon, illetőleg attól annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, 
ha Kedvezményezett a működési támogatást rendeltetésétől eltérően használja fel, 
illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége nem biztosított. 

 



Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy a részére folyósított támogatást céljának megfelelően, 
a működési költségek fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást nyilvántartásaiban 
elkülönítve kezeli. A számviteli és adójogszabályoknak megfelelő analitikus és 
összesítő nyilvántartásokat vezet oly módon, hogy a támogatás felhasználása (időben 
és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon 
követhető legyen.  

8.3.  A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén azt az önkormányzat részére - az önkormányzat erre vonatkozó 
határozata alapján - az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig vissza kell 
fizetni. 

8.4.   Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató jogosult a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni.  

 

Elszámolás és ellenőrzés 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy  

1. a működési célú támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év május 31. 
napjáig Támogató felé elszámol; 

2. lehetővé teszi a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának év közbeni 
ellenőrzését az önkormányzat által kijelölt szakemberek számára; 

3. a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az elszámolással egyidejűleg 
szöveges értékelést készít; 

4. az elszámolást az alábbi tartalommal készíti el:   

  - releváns főkönyvi kartonok, kimutatások; 
       - nyilatkozat, hogy Kedvezményezett a folyósított támogatást kizárólag jelen    
         szerződésben meghatározott célok megvalósítására használta fel; 

         - igény szerint betekintést biztosít a támogatás felhasználását igazoló számlákba,    
           egyéb számviteli bizonylatokba. 

9.2.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást 
nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat 
számlájára visszautalni az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján az ott 
meghatározott feltételek szerint és határidőig.  

9.3.  Kedvezményezett a támogatás fel nem használt részét visszafizeti Támogató részére. 

Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése 
érdekében szoros együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket – különös tekintettel az Art., a Ptk., és a Btk. rendelkezéseire – azokat 
magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   

 



10.3.  Jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek 
egyetértésével történhet. 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai 
alapján békés egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén 
alávetik magukat az önkormányzat székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező 
bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-032167 
cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője 
nyilatkozik, hogy a cég a jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, végelszámolási-, 
felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések 
tekintetében a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

10.7.  Jelen 4 oldalból álló szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban jóváhagyólag 
írták alá. 

 
Hatvan, 2022. március …. 
 
 
 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
 (képviseli: dr. Borbás Zsuzsanna Éva 

ügyvezető) 
mint Kedvezményezett 

 
 
 



TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 
Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására  

 
mely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 24728322-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-034259 

Bankszámlaszáma 10403538-50526690-78711012 
Képviseli: Krémer Dániel ügyvezető 
 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) 
szerződést kötnek alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

Előzmények, alapvető rendelkezések 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként 
alapította a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-t, melynek feladata az 
önkormányzat által meghatározott közfeladatok ellátása Felek között megkötött 
közszolgáltatási szerződés rendelkezései szerint. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett 
közfeladatok ellátása céljából működési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében, támogatás címszó alatt meghatározott – felülről korlátos – 
keretösszeg. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben meghatározott, kötelezően ellátandó, és a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati 
rendeletben önként vállalt helyi önkormányzati közfeladatok magas szintű biztosítása.  

 



A szerződés időtartama  

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2022. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodás 4.1. pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével; 

- Felek, illetve Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági 
társaságok között létrejött szerződések megszűnésével; 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt 
megszegése esetében bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével. 

5.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést 
követő 60 napon belül egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A működési támogatás összege 2022. évre vonatkozóan 20.297.000,- Ft, illetve a 
2022. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott összeg. 

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget, havi bontásban 
egyeztetett ütemterv alapján, tárgyhó 5. napjáig Kedvezményezett bankszámlájára 
átutalja. 

6.3.  Kedvezményezett a támogatás összegét adott tárgyév végéig használhatja fel jelen 
szerződésben meghatározott célokra. Az esetleges pénzmaradvány összegét 
Kedvezményezett köteles a támogatást biztosító Hatvan Város Önkormányzata részére 
visszafizetni.  

Támogató jogai és kötelezettségei 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Támogató szakemberei 
közreműködésével ellenőrzi. 

7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése 
során, vagy egyéb módon a tudomására jut, hogy Kedvezményezett jogszabályi, vagy 
e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. 

7.3.  Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől 
elálljon, illetőleg attól annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, 
ha Kedvezményezett a működési támogatást rendeltetésétől eltérően használja fel, 
illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége nem biztosított. 

 



 

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy a részére folyósított támogatást céljának megfelelően, 
a működési költségek fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást nyilvántartásaiban 
elkülönítve kezeli. A számviteli és adójogszabályoknak megfelelő analitikus és 
összesítő nyilvántartásokat vezet oly módon, hogy a támogatás felhasználása (időben 
és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon 
követhető legyen.  

8.3.  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni, és a támogatás nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén azt az önkormányzat részére - az önkormányzat erre vonatkozó 
határozata alapján - az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig vissza kell 
fizetni. 

Elszámolás és ellenőrzés 
 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy  

1. a működési célú támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év május 31. 
napjáig Támogató felé elszámol; 

2. lehetővé teszi a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának év közbeni 
ellenőrzését az önkormányzat által kijelölt szakemberek számára; 

3. a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az elszámolással egyidejűleg 
szöveges értékelést készít; 

4. az elszámolást az alábbi tartalommal készíti el:   

  - releváns főkönyvi kartonok és kimutatások; 
         - nyilatkozat, hogy Kedvezményezett a folyósított támogatást kizárólag jelen        
            szerződésben meghatározott célok megvalósítására használta fel; 

- igény szerint betekintést biztosít a támogatás felhasználását igazoló  
  számlákba, egyéb számviteli bizonylatokba. 

 
9.2.  Amennyiben Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról fenti határidőig nem 

számol el, úgy újabb önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően 
részesülhet. 

9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást 
nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat 
számlájára visszautalni, az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján, az ott 
meghatározott feltételek szerint és határidőig. 

 
Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése 
érdekében szoros együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket – különös tekintettel a Mötv, az Áht, és a Ptk. rendelkezéseire – azokat 
magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   



10.3.  A jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek 
egyetértésével történhet. 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai 
alapján békés egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén 
alávetik magukat az önkormányzat székhelye szerint illetékes hatáskörrel rendelkező 
bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-034259 
cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője 
nyilatkozik, hogy a cég jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, végelszámolási-, 
felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések 
tekintetében vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

10.7.  Jelen 4 oldalból álló szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban, jóváhagyólag 
írták alá. 

 
Hatvan, 2022. március …. 
 
 
 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.  
(képviseli: Krémer Dániel ügyvezető 

mint Kedvezményezett 
 

 



TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 
Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására  

 
amely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: Hatvani Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. 
Adószáma: 27132377-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-037769 
Bankszámlaszáma 10403538-50526857-57541004 
Képviseli: Török Éva ügyvezető 
  
 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) 
szerződést kötnek alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

Előzmények, alapvető rendelkezések 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként 
alapította a Hatvani Szolgáltató Kft.-t, melynek feladata az önkormányzat által 
meghatározott kötelező és önként vállalt közfeladatok ellátása a felek között megkötött 
közszolgáltatási keret, illetőleg ágazati közszolgáltatási szerződések rendelkezései 
szerint. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett 
közfeladatok ellátása céljából működési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város 
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet 4. számú mellékletében, támogatás címszó alatt meghatározott – felülről 
korlátos – keretösszeg. 

 

 



A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben meghatározott, kötelezően ellátandó, és a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendeletben önként vállalt helyi önkormányzati közfeladatok magas szintű biztosítása.  

A szerződés időtartama  

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2022. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1. 
napjától kell alkalmazni.  

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodás 4.1 pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével 

- Felek, illetve Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaság 
között létrejött közszolgáltatási szerződések megszűnésével; 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt 
megszegése esetében bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével. 

           Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést  
           követő 60 napon belül egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A működési támogatás összege 2022. évre vonatkozóan 422.328.000,- Ft, illetve a 
2022. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott összeg. 

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget, havi bontásban 
egyeztetett ütemterv alapján, tárgyhó 5. napjáig Kedvezményezett bankszámlájára 
átutalja. 

6.3.  Kedvezményezett a támogatás összegét adott tárgyév végéig használhatja fel jelen 
szerződésben meghatározott célokra. Az esetleges pénzmaradvány összegét 
Kedvezményezett köteles a támogatást biztosító Hatvan Város Önkormányzata részére 
visszafizetni.  

Támogató jogai és kötelezettségei 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését Támogató jogosult 
ellenőrzi. 



7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése 
során, vagy egyéb módon tudomására jut, hogy Kedvezményezett a jogszabályi, vagy 
e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. 

7.3.  Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől 
elálljon, illetőleg attól annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, 
ha Kedvezményezett a működési támogatást rendeltetésétől eltérően használja fel, 
illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége nem biztosított. 

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy részére folyósított támogatást céljának megfelelően, a 
működési költségek fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást nyilvántartásaiban 
elkülönítve kezeli. A számviteli és adójogszabályoknak megfelelő analitikus és 
összesítő nyilvántartásokat vezet, oly módon, hogy a támogatás felhasználása (időben 
és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon 
követhető legyen.  

8.3.  A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén azt az önkormányzat részére - az önkormányzat erre vonatkozó 
határozata alapján - az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig vissza kell 
fizetni. 

Elszámolás és ellenőrzés 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy a működési célú támogatás felhasználásáról a 
tárgyévet követő év május 31. napjáig Támogató felé elszámol; 

 
9.2.  Amennyiben a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig nem 

számol el, újabb önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően 
részesülhet. 

9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást 
nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat 
számlájára visszautalni az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján az ott 
meghatározott feltételek szerint és határidőig. 

 

Záró rendelkezések 
10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése 

érdekében szoros együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket – különös tekintettel az Art., a Ptk., és a Btk. rendelkezéseire – azokat 
magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   

10.3.  A jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek 
egyetértésével történhet. 

 

 



10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai 
alapján békés egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén 
alávetik magukat az önkormányzat székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező 
bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-037769 
cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője 
nyilatkozik, hogy a cég a jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, végelszámolási-, 
felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések 
tekintetében vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

10.7.  Jelen 4 oldalból álló szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban jóváhagyólag 
írták alá. 

 

Hatvan, 2022. …………….. 
 
 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Hatvani Szolgáltató Kft. 
(képviseli: Török Éva ügyvezető) 

mint Kedvezményezett 
 

 
 



FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 
Közfeladatok ellátásával kapcsolatos fejlesztési költségek finanszírozására  

 
amely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: Hatvani Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. 
Adószáma: 27132377-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-037769 

Bankszámlaszáma 10403538-50526857-57541004 
Képviseli: Török Éva ügyvezető 
 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) 
szerződést kötnek alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

Előzmények, alapvető rendelkezések 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként 
alapította a Hatvani Szolgáltató Kft.-t, melynek feladata az önkormányzat által 
meghatározott kötelező és önként vállalt közfeladatok ellátása a felek között megkötött 
közszolgáltatási keret, illetőleg ágazati közszolgáltatási szerződések rendelkezései 
szerint. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett 
közfeladatok ellátása céljából fejlesztési célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város 
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet 4. számú mellékletében, támogatás címszó alatt meghatározott – felülről 
korlátos – keretösszeg. 

 

 



A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben meghatározott, kötelezően ellátandó, és a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendeletben önként vállalt helyi önkormányzati közfeladatok magas szintű biztosítása.  

A szerződés időtartama  

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést annak aláírásának napjától 2022. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra kötik azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1. 
napjától kell alkalmazni.  

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodás 4.1 pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével 

- Felek, illetve Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaság 
között létrejött közszolgáltatási szerződések megszűnésével; 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt 
megszegése esetében bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével. 

           Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést  
           követő 60 napon belül egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A fejlesztési támogatás keretösszege 2022. évre vonatkozóan 5.000.000,- Ft, illetve a 
2022. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott összeg. 

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy Kedvezményezett az eseti fejlesztés-
beruházásra igényelt összegről szóló, támogatási keretösszegből történő lehíváshoz 
benyújtott kérelme alapján, a támogatási összeget Kedvezményezett bankszámlájára a 
kérelem benyújtását követő 8 napon belül átutalja.  

6.3.  Kedvezményezett a támogatás összegét adott tárgyév végéig használhatja fel jelen 
szerződésben meghatározott célokra. Az esetleges pénzmaradvány összegét 
Kedvezményezett köteles a támogatást biztosító Hatvan Város Önkormányzata részére 
visszafizetni.  

 
 
 



Támogató jogai és kötelezettségei 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését Támogató jogosult 
ellenőrzi. 

7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése 
során, vagy egyéb módon tudomására jut, hogy Kedvezményezett a jogszabályi, vagy 
e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. 

7.3.  Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől 
elálljon, illetőleg attól annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, 
ha Kedvezményezett a működési támogatást rendeltetésétől eltérően használja fel, 
illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége nem biztosított. 

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy részére folyósított támogatás összegét céljának 
megfelelően, fejlesztési célú költségek fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást nyilvántartásaiban 
elkülönítve kezeli. A számviteli és adójogszabályoknak megfelelő analitikus és 
összesítő nyilvántartásokat vezet, oly módon, hogy a támogatás felhasználása (időben 
és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon 
követhető legyen.  

8.3.  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén azt az önkormányzat részére - az önkormányzat erre vonatkozó 
határozata alapján - az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig vissza kell 
fizetni. 

Elszámolás és ellenőrzés 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy a fejlesztési célú támogatás felhasználásáról tárgyévet 
követő év május 31. napjáig Támogató felé elszámol. 

 
9.2.  Amennyiben Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról fenti határidőig nem 

számol el, újabb önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően 
részesülhet. 

9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást 
nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat 
számlájára visszautalni, az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján, az ott 
meghatározott feltételek szerint és határidőig. 

 

Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése 
érdekében szoros együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket – különös tekintettel az Art., a Ptk., és a Btk. rendelkezéseire – azokat 
magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   



10.3.  Jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek 
egyetértésével történhet. 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai 
alapján békés egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén 
alávetik magukat az önkormányzat székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező 
bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-037769 
cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője 
nyilatkozik, hogy a cég jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, végelszámolási-, 
felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések 
tekintetében vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

10.7.  Jelen 4 oldalból álló szerződést Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban jóváhagyólag 
írták alá. 

 

Hatvan, 2022. …………….. 
 
 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Hatvani Szolgáltató Kft. 
(képviseli: Török Éva ügyvezető) 

mint Kedvezményezett 
 

 
 


