
 

 
 

HAT/394-103/2022. 
       Előterjesztésben közreműködött: 
       Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető 
 

Előterjesztés 
 a Hatvani Tűzkerék Alapítvány részére nyújtandó pénzbeli támogatásról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hatvani Tűzkerék Alapítvány kérelemmel fordult Hatvan Város Önkormányzatához, hogy a 2022. 
május 14-i „Telefonos Nap” című szakmai rendezvény vendéglátás költségeihez az önkormányzat 
150.000,- Ft támogatással járuljon hozzá. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 
minden évben megrendezi a szakmai napot. Idén Hatvan városában, az Ady Endre Könyvtárban lesz 
az esemény, ahol az ország, valamint a Kárpát-medence magyar nyelvű tagszolgálatainak képviselőit 
fogadják. A szakmai nap előkészítését, lebonyolítását a Hatvani Tűzkerék Alapítvány végzi, a 
támogatást vendéglátás, és büfé-ebéd költségeinek fedezetére kéri.  
 
Javaslom, hogy Hatvan Város Önkormányzata 150.000,- Ft  pénzbeli támogatást nyújtson a Hatvani 
Tűzkerék Alapítvány részére a szakmai napon történő vendéglátás költségeinek fedezetére, az 
önkormányzat 2022. éviköltségvetésében szereplő polgármesteri  keret terhére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 150.000,- Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt a 
Hatvani Tűzkerék Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; Adószám: 18577158-1-10; 
nyilvántart.sz.: 10-01-0000509) részére, az alapítvány által 2022. május 14-én rendezendő szakmai 
napon történő vendéglátás költségeinek fedezetére. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 
(II. 25.) önkormányzati rendeletben szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. április 20. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 
Hatvan, 2022. március 22. 
 

          Horváth Richárd 
            polgármester 

Látta: 
  dr. Kovács Éva 
          jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvan Város 
Önkormányzata által a Hatvani Tűzkerék Alapítvány részére nyújtandó 150.000,- Ft 
összegű pénzbeli támogatáshoz szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben szereplő 
polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
 

Hatvan, 2022. március 22. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 
15729394-8411-321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és 
Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001), képviseli: Horváth Richárd polgármester           
(a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a 

Hatvani Tűzkerék Alapítvány a Beszédben Akadályoztatott és Nehezen Kezelhető 
Gyermekekért, valamint a Lelki Elsősegély Telefonszolgálathoz Forduló Lakosságért 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; adószáma: 18577158-1-10; bankszámlaszáma: 
10403538-35314459; képviseli: Kondek Zsolt kuratóriumi elnök (a továbbiakban: Támogatott) 
között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Támogatott részére 
 

150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint 
 
összegű támogatást biztosít a 2022. évi költségvetésben, a „Polgármesteri keret” terhére. 
 
 
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel: 
 

- az alapítvány által 2022. május 14-én rendezendő „Telefonos Nap” című szakmai  
eseményen történő vendéglátás költségeinek fedezetére. 

 
3.  a)   A  támogatás   összegét   Támogató   egyösszegben,  átutalással teljesíti  

Támogatott 62100119-11031071-00000000 számú számlájára.  
                      

b)    A  támogatás  feltétele   -  Támogatott  részére  átutalt  összegre  vonatkozóan  -,   
ha  Támogatott   az  összeget   nem    szerződésszerűen   használja    fel,  azt 
visszafizeti Támogató részére. 

          
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-ában foglalt felhatalmazás alapján 

Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg 
rendeltetésszerű felhasználásáról. Támogatott pénzügyi elszámolását - a teljes támogatási 
összeg felhasználásáról - és szakmai beszámolóját legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig 
köteles benyújtani Támogató felé, a mellékletét képező dokumentumokkal együtt. 

 
5. A támogatás összegének felhasználásáról, Támogatott saját nevére, tárgyév július 31. napjáig 

kiállított számlákkal, vagy a felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal köteles elszámolni. A 
támogatás teljes felhasználására kizárólag 2022. július 31. napjáig van lehetőség. A számláknak 
és bizonylatoknak a Gazdálkodási Iroda által hitelesített másolatnak kell lenniük. A szakmai 
beszámolót és a kitöltött elszámoló lapot a mellékelt számlákkal, vagy felhasználást igazoló 
pénzügyi bizonylatokkal a 4. pontban feltüntetett határidőre, a Gazdálkodási Irodára kell 
benyújtani. 

 
 

6. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél 
nem valósult meg, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 
támogatás összegét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. §-a alapján, és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 98. 
§-a szerinti ügyleti kamattal (jegybanki alapkamat kétszerese) növelten, a támogatás folyósítás 
napjától számítva, és késedelembe esés esetén a késedelembe esés napját követő naptól 
számítva késedelmi kamattal (jegybanki alapkamat) növelt összegben köteles visszafizetni 
felszólítás nélkül Támogató részére, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-
49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára. 
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7.  Támogatott tudomásul veszi, hogy:  

     - Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,  

     - amennyiben a feladat Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba  
       ütközik - Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – Támogatott- 
       nak a támogatásról le kell mondania, 

     - közérdekből  nyilvános,  a  támogatási  döntést  előkészítő  és  a támogatási döntést meghozó  
       szerv vagy személy által a  támogatási  döntéssel összefüggésben kezelt,  közérdekű adatnak 
       és  különleges   adatnak  nem minősülő  adat,  azonban  annak  megismerésére  a  közérdekű   
       adatokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
8.   Ezen megállapodás a 2022. évre érvényes.  
 
9.  Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok 
személyében nem állnak fenn.  

 
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai alkalmazandóak, 

így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 
11. Jelen két oldalas szerződés egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. 

Szerződő felek jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a 
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 

 
 
Hatvan, 2022. ……………………… 
 
  
  
 

..…................................................   …....................................................  
            Támogató képviseletében:         Támogatott képviseletében: 

   Horváth Richárd                   Kondek Zsolt 
        polgármester                          kuratóriumi elnök   
          
  
  
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
…......................................................... 
         Johancsik Mónika 
 gazdálkodási irodavezető 


