
 

 
 

HAT/…………../2022. 
Előkészítésben közreműködött: 
Petróczkiné Rajna Mónika közművelődési referens  

 
Előterjesztés 

a diáksport fejkvóta alapján történő 2022. évi támogatásról  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata minden évben támogatja az iskola diáksportot. Az iskolai diáksport 
fejkvóta szerinti támogatására Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletben 770.- Ft/fő összeg került biztosításra. 
Hatvan Város Önkormányzatának a Hatvani Tankerületi Központ által fenntartott általános 
iskolákkal és egy középiskolával együttműködési megállapodást szükséges kötnie a konkrét 
támogatásról.  
A támogatási összegek intézményenként az alábbiak: 
 

Intézmény megnevezése Tanulók száma  
(2021. október 1-jei 
statisztika alapján) 

Támogatási összeg  
(770,- Ft/fő fejkvóta 
alapján) 

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola 320  246 400,-Ft 

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola 

402  309 540,-Ft 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola 366  281 820,-Ft 

Hatvani Szent István Általános Iskola 487 374 990,-Ft 

Hatvani Bajza József Gimnázium 519 399 630,-Ft 

Mindösszesen 2 094 1 612 380,-Ft 
 
Az együttműködési megállapodások az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjék. 
 
1. Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani 5. 
Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.) és a Hatvani Tankerületi 
Központtal (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.), mely alapján a 2022. évre vonatkozóan 246 
400 Ft támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 
2022. április 1-től 2022. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2022. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 



 

 

 

2. Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani 
Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Géza fejedelem utca 2.) és a Hatvani Tankerületi Központtal  (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 
2.), mely alapján a 2022. évre vonatkozóan 309 540 Ft, támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2022. április 1-től 2022. december 31-ig kerül 
megkötésre. 
A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2022. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani 
Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) és a Hatvani 
Tankerületi Központtal  (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.), mely alapján a 2022. évre 
vonatkozóan 281 820 Ft támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás 
határozott időre, 2022. április 1-től 2022. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2022. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4. Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani 
Szent István Sportiskolai Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) és 
a Hatvani Tankerületi Központtal  (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.), mely alapján a 2022. 
évre vonatkozóan 374 990 Ft támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A 
megállapodás határozott időre, 2022. április 1-től 2022. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2022. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani 
Bajza József Gimnáziummal (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) és a Hatvani 
Tankerületi Központtal  (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.), mely alapján a 2022. évre 
vonatkozóan 399 630 Ft támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás 
határozott időre, 2022. április 1-től 2022. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2022. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2022. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. március 21. 
 
 

Horváth Richárd 
   polgármester 
 

Látta:  
dr. Kovács Éva   
       jegyző 



1. sz. melléklet 
 

Együttm űködési megállapodás  
 

Amely létrejött egyrészről  

Hatvan Város Önkormányzata  (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai 
számjel:15729394-8411-321-10; adószám:15729394-2-10; bankszámlaszám: Kereskedelmi 
és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd 
polgármester ; továbbiakban: Önkormányzat)  

másrészről a 
Hatvani Tankerületi Központ  (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., adószám: 15835152-
2-10, bankszámlaszám: 10035003-00336482-00000000) képviseli: Kókainé Burján Ágnes 
tankerületi igazgató , továbbiakban: Fenntartó), mint az Intézmény fenntartója,  

valamint a 

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.; OM azonosító: 
201495; képviseli: Kutalik Márta intézményvezet ő; továbbiakban: Intézmény),  

(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy az iskolai diáksportélet új lendületet 
vegyen. Az iskolai diáksport sportszerellátottsága javuljon. A tehetségkutatás és kiválasztás 
szervezett keretek között valósuljon meg. A tehetségkutatásban és kiválasztásban résztvevő 
testnevelő tanárokat még érdekeltebbé tegye. 

1. Az Intézmény vállalja, hogy intézményen belüli tehetségkutató, kiválasztó versenyeket 
- osztályon belül és osztályok közötti (korcsoportos) szinten - megszervezi atlétika, 
labdarúgás és kézilabda sportágakban.  

2. Az Intézmény vállalja, hogy intézménye válogatott csapatait versenyezteti az 
intézmények között megszervezett városi szintű tehetségkutató, kiválasztó 
versenyeken. Ösztönzi tanulóit, hogy a diákokat érintő városi tömegsport versenyeken 
minél nagyobb számban versenyzőként részt vegyenek. 

3. Az Intézmény vállalja, hogy javítja az intézményi diáksport sportszer-ellátottságát. 
 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-3. pontban leírt feladatok megvalósulása 
érdekében a 2021. október 1-jei statisztikában feltüntetett létszám alapján, 770,- Ft/fő 
fejkvóta szerint összesen 246 400 Ft, azaz kettőszáznegyvenhatezer-négyszáz forint 
összeget biztosít.  

 

5. „Az Intézmény és a Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. pontban megjelölt 
összeget a tehetségkutató és kiválasztó versenyek versenydíjazására és a 
versenyeket lebonyolító testnevelő tanárok költségtérítésére, vagy az Intézményi 
diáksport sportszerellátásának javítására fordítja, mely összegből legalább 40 %-ot az 
Intézményi diáksport sportszerellátásának javítására kell fordítani. ”A Fenntartó – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel – a 
támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az Önkormányzat 
részére. 

 

6. A Fenntartó – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére 
tekintettel – a támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az 
Önkormányzat részére. 

 



1. sz. melléklet 
 
7. A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik: 

A 4. pont szerinti támogatási összegről a Fenntartó a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Irodája felé legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolni. 

Az elszámoláshoz be kell nyújtani: 

- az Intézmény nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák 
másolatait, 
- az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról, 
- a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, 
kiadási pénztárbizonylat másolata stb.). 

8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha az Intézmény és a Fenntartó a 
támogatás összegét nem az 1-3. pontokban felsorolt célokra fordítja, vagy ha a 7. 
pontban szereplő határidőig nem számol el, úgy a Fenntartó a támogatási összeg 
visszautalásáról 2023. február 10-ig gondoskodik. 

9. A Felek jelen együttműködési megállapodást 2022. április 1-től 2022. december 31-ig, 
határozott időre kötik, azt írásban közös megegyezéssel módosíthatják. A 
megállapodást azonnali hatályú rendkívüli felmondással bármelyik Fél felmondhatja, 
amennyiben a másik Fél jelen megállapodásban vállalt kötelezettségét nem teljesíti. 

10. A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás 
tudomására. 

11. A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, 
tárgyalások révén törekszenek megoldani. 

12. Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a 
magyar jog irányadó szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvényt kell alkalmazni. 

13. A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a 
megállapodás szövegét, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, 
azt jóváhagyólag aláírták. 

14. A megállapodás mellékletét képezi Hatvan Város Önkormányzata Képvisel-
testületének …………………….. számú határozatának másolata. 

 

 

Hatvan, 2022. év ………………hó ……. nap 

 

   
Az Önkormányzat képviseletében  Az Intézmény képviseletében 

Horváth Richárd polgármester  Kutalik Márta intézményvezető 
 
 
 
 

 
A Fenntartó képviseletében 

Kókainé Burján Ágnes tankerületi 
igazgató „h” 



2. sz. melléklet 
 

Együttm űködési megállapodás  
 

Amely létrejött egyrészről  

Hatvan Város Önkormányzata  (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai 
számjel:15729394-8411-321-10; adószám:15729394-2-10; bankszámlaszám: Kereskedelmi 
és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd 
polgármester ; továbbiakban: Önkormányzat)  

másrészről a 
Hatvani Tankerületi Központ  (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., adószám: 15835152-
2-10, bankszámlaszám: 10035003-00336482-00000000) képviseli: Kókainé Burján Ágnes 
tankerületi igazgató , továbbiakban: Fenntartó), mint az Intézmény fenntartója,  

valamint a 

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetít ő és Képességfejleszt ő Általános Iskola (székhely: 
3000 Hatvan, Géza Fejedelem út 2.; OM azonosító: 201486; képviseli: Jagodics István 
intézményvezet ő; továbbiakban: Intézmény),  

(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy az iskolai diáksportélet új lendületet 
vegyen. Az iskolai diáksport sportszerellátottsága javuljon. A tehetségkutatás és kiválasztás 
szervezett keretek között valósuljon meg. A tehetségkutatásban és kiválasztásban résztvevő 
testnevelő tanárokat még érdekeltebbé tegye. 

1. Az Intézmény vállalja, hogy intézményen belüli tehetségkutató, kiválasztó versenyeket 
- osztályon belül és osztályok közötti (korcsoportos) szinten - megszervezi atlétika, 
labdarúgás és kézilabda sportágakban.  

2. Az Intézmény vállalja, hogy intézménye válogatott csapatait versenyezteti az 
intézmények között megszervezett városi szintű tehetségkutató, kiválasztó 
versenyeken. Ösztönzi tanulóit, hogy a diákokat érintő városi tömegsport versenyeken 
minél nagyobb számban versenyzőként részt vegyenek. 

3. Az Intézmény vállalja, hogy javítja az intézményi diáksport sportszer-ellátottságát. 
 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-3. pontban leírt feladatok megvalósulása 
érdekében a 2021. október 1-jei statisztikában feltüntetett létszám alapján, 770,- Ft/fő 
fejkvóta szerint összesen 309 540 Ft, azaz háromszázkilencezer-ötszáznegyven forint 
összeget biztosít.  

 

5. „Az Intézmény és a Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. pontban megjelölt 
összeget a tehetségkutató és kiválasztó versenyek versenydíjazására és a 
versenyeket lebonyolító testnevelő tanárok költségtérítésére, vagy az Intézményi 
diáksport sportszerellátásának javítására fordítja, mely összegből legalább 40 %-ot az 
Intézményi diáksport sportszerellátásának javítására kell fordítani. ”A Fenntartó – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel – a 
támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az Önkormányzat 
részére. 

6. A Fenntartó – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére 
tekintettel – a támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az 
Önkormányzat részére. 

7. A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik: 



2. sz. melléklet 
 

A 4. pont szerinti támogatási összegről a Fenntartó a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Irodája felé legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolni. 

Az elszámoláshoz be kell nyújtani: 

- az Intézmény nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák 
másolatait, 
- az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról, 
- a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, 
kiadási pénztárbizonylat másolata stb.). 

8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha az Intézmény és a Fenntartó a 
támogatás összegét nem az 1-3. pontokban felsorolt célokra fordítja, vagy ha a 7. 
pontban szereplő határidőig nem számol el, úgy a Fenntartó a támogatási összeg 
visszautalásáról 2023. február 10-ig gondoskodik. 

9. A Felek jelen együttműködési megállapodást 2022. április 1-től 2022. december 31-ig, 
határozott időre kötik, azt írásban közös megegyezéssel módosíthatják. A 
megállapodást azonnali hatályú rendkívüli felmondással bármelyik Fél felmondhatja, 
amennyiben a másik Fél jelen megállapodásban vállalt kötelezettségét nem teljesíti. 

10. A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás 
tudomására. 

11. A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, 
tárgyalások révén törekszenek megoldani. 

12. Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a 
magyar jog irányadó szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvényt kell alkalmazni. 

13. A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a 
megállapodás szövegét, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, 
azt jóváhagyólag aláírták. 

14. A megállapodás mellékletét képezi Hatvan Város Önkormányzata Képvisel-
testületének …………………….. számú határozatának másolata. 

 

 

 

Hatvan, 2022. év ………………hó ……. nap 

 

   
Az Önkormányzat képviseletében  Az Intézmény képviseletében 

Horváth Richárd polgármester  Jagodics István intézményvezető 
 
 
 
 

 
A Fenntartó képviseletében 

Kókainé Burján Ágnes tankerületi 
igazgató „h” 



3. sz. melléklet 

Együttm űködési megállapodás  
 

Amely létrejött egyrészről  

Hatvan Város Önkormányzata  (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai 
számjel:15729394-8411-321-10; adószám:15729394-2-10; bankszámlaszám: Kereskedelmi 
és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd 
polgármester ; továbbiakban: Önkormányzat)  

másrészről a 
Hatvani Tankerületi Központ  (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., adószám: 15835152-
2-10, bankszámlaszám: 10035003-00336482-00000000) képviseli: Kókainé Burján Ágnes 
tankerületi igazgató , továbbiakban: Fenntartó), mint az Intézmény fenntartója,  

valamint a 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.; OM 
azonosító: 201476; képviseli: Polonkai Zoltánné intézményvezet ő; továbbiakban: 
Intézmény),  

(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy az iskolai diáksportélet új lendületet 
vegyen. Az iskolai diáksport sportszerellátottsága javuljon. A tehetségkutatás és kiválasztás 
szervezett keretek között valósuljon meg. A tehetségkutatásban és kiválasztásban résztvevő 
testnevelő tanárokat még érdekeltebbé tegye. 

1. Az Intézmény vállalja, hogy intézményen belüli tehetségkutató, kiválasztó versenyeket 
- osztályon belül és osztályok közötti (korcsoportos) szinten - megszervezi atlétika, 
labdarúgás és kézilabda sportágakban.  

2. Az Intézmény vállalja, hogy intézménye válogatott csapatait versenyezteti az 
intézmények között megszervezett városi szintű tehetségkutató, kiválasztó 
versenyeken. Ösztönzi tanulóit, hogy a diákokat érintő városi tömegsport versenyeken 
minél nagyobb számban versenyzőként részt vegyenek. 

3. Az Intézmény vállalja, hogy javítja az intézményi diáksport sportszer-ellátottságát. 
 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-3. pontban leírt feladatok megvalósulása 
érdekében a 2021. október 1-jei statisztikában feltüntetett létszám alapján, 770,- Ft/fő 
fejkvóta szerint összesen 281 820 Ft, azaz kettőszáznyolcvanegyezer-nyolcszázhúsz 
forint összeget biztosít.  

 

5. „Az Intézmény és a Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. pontban megjelölt 
összeget a tehetségkutató és kiválasztó versenyek versenydíjazására és a 
versenyeket lebonyolító testnevelő tanárok költségtérítésére, vagy az Intézményi 
diáksport sportszerellátásának javítására fordítja, mely összegből legalább 40 %-ot az 
Intézményi diáksport sportszerellátásának javítására kell fordítani. ”A Fenntartó – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel – a 
támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az Önkormányzat 
részére. 

6. A Fenntartó – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére 
tekintettel – a támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az 
Önkormányzat részére. 

7. A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik: 



3. sz. melléklet 

A 4. pont szerinti támogatási összegről a Fenntartó a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Irodája felé legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolni. 

Az elszámoláshoz be kell nyújtani: 

- az Intézmény nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák 
másolatait, 
- az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról, 
- a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, 
kiadási pénztárbizonylat másolata stb.). 

8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha az Intézmény és a Fenntartó a 
támogatás összegét nem az 1-3. pontokban felsorolt célokra fordítja, vagy ha a 7. 
pontban szereplő határidőig nem számol el, úgy a Fenntartó a támogatási összeg 
visszautalásáról 2023. február 10-ig gondoskodik. 

9. A Felek jelen együttműködési megállapodást 2022. április 1-től 2022. december 31-ig, 
határozott időre kötik, azt írásban közös megegyezéssel módosíthatják. A 
megállapodást azonnali hatályú rendkívüli felmondással bármelyik Fél felmondhatja, 
amennyiben a másik Fél jelen megállapodásban vállalt kötelezettségét nem teljesíti. 

10. A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás 
tudomására. 

11. A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, 
tárgyalások révén törekszenek megoldani. 

12. Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a 
magyar jog irányadó szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvényt kell alkalmazni. 

13. A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a 
megállapodás szövegét, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, 
azt jóváhagyólag aláírták. 

14. A megállapodás mellékletét képezi Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-   
testületének …………………….. számú határozatának másolata. 

 

 

Hatvan, 2022. év ………………hó ……. nap 

 

   
Az Önkormányzat képviseletében  Az Intézmény képviseletében 

Horváth Richárd polgármester  Polonkai Zoltánné intézményvezető 
 
 
 
 

 
A Fenntartó képviseletében 

Kókainé Burján Ágnes tankerületi 
igazgató „h” 

 



4. sz. melléklet 

Együttm űködési megállapodás  
 

Amely létrejött egyrészről  

Hatvan Város Önkormányzata  (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai 
számjel:15729394-8411-321-10; adószám:15729394-2-10; bankszámlaszám: Kereskedelmi 
és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd 
polgármester ; továbbiakban: Önkormányzat)  

másrészről a 
Hatvani Tankerületi Központ  (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., adószám: 15835152-
2-10, bankszámlaszám: 10035003-00336482-00000000) képviseli: Kókainé Burján Ágnes 
tankerületi igazgató , továbbiakban: Fenntartó), mint az Intézmény fenntartója,  

valamint a 

Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 8.; OM azonosító: 201496; képviseli: Kovács János intézményvezet ő; 
továbbiakban: Intézmény),  

(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy az iskolai diáksportélet új lendületet 
vegyen. Az iskolai diáksport sportszerellátottsága javuljon. A tehetségkutatás és kiválasztás 
szervezett keretek között valósuljon meg. A tehetségkutatásban és kiválasztásban résztvevő 
testnevelő tanárokat még érdekeltebbé tegye. 

1. Az Intézmény vállalja, hogy intézményen belüli tehetségkutató, kiválasztó versenyeket 
- osztályon belül és osztályok közötti (korcsoportos) szinten - megszervezi atlétika, 
labdarúgás és kézilabda sportágakban.  

2. Az Intézmény vállalja, hogy intézménye válogatott csapatait versenyezteti az 
intézmények között megszervezett városi szintű tehetségkutató, kiválasztó 
versenyeken. Ösztönzi tanulóit, hogy a diákokat érintő városi tömegsport versenyeken 
minél nagyobb számban versenyzőként részt vegyenek. 

3. Az Intézmény vállalja, hogy javítja az intézményi diáksport sportszer-ellátottságát. 
 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-3. pontban leírt feladatok megvalósulása 
érdekében a 2021. október 1-jei statisztikában feltüntetett létszám alapján, 770,- Ft/fő 
fejkvóta szerint összesen 374 990 Ft, azaz háromszázhetvennégyezer- 
kilencszázkilencven forint összeget biztosít.  

 
5. „Az Intézmény és a Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. pontban megjelölt 

összeget a tehetségkutató és kiválasztó versenyek versenydíjazására és a 
versenyeket lebonyolító testnevelő tanárok költségtérítésére, vagy az Intézményi 
diáksport sportszerellátásának javítására fordítja, mely összegből legalább 40 %-ot az 
Intézményi diáksport sportszerellátásának javítására kell fordítani. ”A Fenntartó – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel – a 
támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az Önkormányzat 
részére. 

6. A Fenntartó – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére 
tekintettel – a támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az 
Önkormányzat részére. 

7. A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik: 



4. sz. melléklet 

A 4. pont szerinti támogatási összegről a Fenntartó a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Irodája felé legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolni. 

Az elszámoláshoz be kell nyújtani: 

- az Intézmény nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák 
másolatait, 
- az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról, 
- a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, 
kiadási pénztárbizonylat másolata stb.). 

8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha az Intézmény és a Fenntartó a 
támogatás összegét nem az 1-3. pontokban felsorolt célokra fordítja, vagy ha a 7. 
pontban szereplő határidőig nem számol el, úgy a Fenntartó a támogatási összeg 
visszautalásáról 2023. február 10-ig gondoskodik. 

9. A Felek jelen együttműködési megállapodást 2022. április 1-től 2022. december 31-ig, 
határozott időre kötik, azt írásban közös megegyezéssel módosíthatják. A 
megállapodást azonnali hatályú rendkívüli felmondással bármelyik Fél felmondhatja, 
amennyiben a másik Fél jelen megállapodásban vállalt kötelezettségét nem teljesíti. 

10. A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás 
tudomására. 

11. A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, 
tárgyalások révén törekszenek megoldani. 

12. Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a 
magyar jog irányadó szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvényt kell alkalmazni. 

13. A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a 
megállapodás szövegét, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, 
azt jóváhagyólag aláírták. 

14. A megállapodás mellékletét képezi Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-   
testületének …………………….. számú határozatának másolata. 

 

 

Hatvan, 2022. év ………………hó ……. nap 

 

   
Az Önkormányzat képviseletében  Az Intézmény képviseletében 

Horváth Richárd polgármester  Kovács János intézményvezető 
 
 
 
 

 
A Fenntartó képviseletében 

Kókainé Burján Ágnes tankerületi 
igazgató „h” 

 



5. sz. melléklet 

Együttm űködési megállapodás  
 

Amely létrejött egyrészről  

Hatvan Város Önkormányzata  (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai 
számjel:15729394-8411-321-10; adószám:15729394-2-10; bankszámlaszám: Kereskedelmi 
és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd 
polgármester ; továbbiakban: Önkormányzat)  

másrészről a 
Hatvani Tankerületi Központ  (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., adószám: 15835152-
2-10, bankszámlaszám: 10035003-00336482-00000000) képviseli: Kókainé Burján Ágnes 
tankerületi igazgató , továbbiakban: Fenntartó), mint az Intézmény fenntartója,  

valamint a 

Hatvani Bajza József Gimnázium (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.; OM 
azonosító: 201477; képviseli: Deák Andrea intézményvezet ő; továbbiakban: Intézmény),  

(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy az iskolai diáksportélet új lendületet 
vegyen. Az iskolai diáksport sportszerellátottsága javuljon. A tehetségkutatás és kiválasztás 
szervezett keretek között valósuljon meg. A tehetségkutatásban és kiválasztásban résztvevő 
testnevelő tanárokat még érdekeltebbé tegye. 

1. Az Intézmény vállalja, hogy intézményen belüli tehetségkutató, kiválasztó versenyeket 
- osztályon belül és osztályok közötti (korcsoportos) szinten - megszervezi atlétika, 
labdarúgás és kézilabda sportágakban.  

2. Az Intézmény vállalja, hogy intézménye válogatott csapatait versenyezteti az 
intézmények között megszervezett városi szintű tehetségkutató, kiválasztó 
versenyeken. Ösztönzi tanulóit, hogy a diákokat érintő városi tömegsport versenyeken 
minél nagyobb számban versenyzőként részt vegyenek. 

3. Az Intézmény vállalja, hogy javítja az intézményi diáksport sportszer-ellátottságát. 
 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-3. pontban leírt feladatok megvalósulása 
érdekében a 2021. október 1-jei statisztikában feltüntetett létszám alapján, 770,- Ft/fő 
fejkvóta szerint összesen 399 630 Ft, azaz háromszázkilencvenkilencezer-
hatszázharminc forint összeget biztosít.  

 

5. „Az Intézmény és a Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. pontban megjelölt 
összeget a tehetségkutató és kiválasztó versenyek versenydíjazására és a 
versenyeket lebonyolító testnevelő tanárok költségtérítésére, vagy az Intézményi 
diáksport sportszerellátásának javítására fordítja, mely összegből legalább 40 %-ot az 
Intézményi diáksport sportszerellátásának javítására kell fordítani. ”A Fenntartó – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel – a 
támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az Önkormányzat 
részére. 
 

6. A Fenntartó – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére 
tekintettel – a támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az 
Önkormányzat részére. 

7. A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik: 



5. sz. melléklet 

A 4. pont szerinti támogatási összegről a Fenntartó a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Irodája felé legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolni. 

Az elszámoláshoz be kell nyújtani: 

- az Intézmény nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák 
másolatait, 
- az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról, 
- a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, 
kiadási pénztárbizonylat másolata stb.). 

8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha az Intézmény és a Fenntartó a 
támogatás összegét nem az 1-3. pontokban felsorolt célokra fordítja, vagy ha a 7. 
pontban szereplő határidőig nem számol el, úgy a Fenntartó a támogatási összeg 
visszautalásáról 2023. február 10-ig gondoskodik. 

9. A Felek jelen együttműködési megállapodást 2022. április 1-től 2022. december 31-ig, 
határozott időre kötik, azt írásban közös megegyezéssel módosíthatják. A 
megállapodást azonnali hatályú rendkívüli felmondással bármelyik Fél felmondhatja, 
amennyiben a másik Fél jelen megállapodásban vállalt kötelezettségét nem teljesíti. 

10. A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás 
tudomására. 

11. A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, 
tárgyalások révén törekszenek megoldani. 

12. Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a 
magyar jog irányadó szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvényt kell alkalmazni. 

13. A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a 
megállapodás szövegét, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, 
azt jóváhagyólag aláírták. 

14. A megállapodás mellékletét képezi Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-   
testületének …………………….. számú határozatának másolata. 

 

Hatvan, 2022. év ………………hó ……. nap 

 

   
Az Önkormányzat képviseletében  Az Intézmény képviseletében 

Horváth Richárd polgármester  Deák Andrea intézményvezető 
 
 
 
 

 
A Fenntartó képviseletében 

Kókainé Burján Ágnes tankerületi 
igazgató „h” 

 


