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ELŐTERJESZTÉS 
az Art Cafe 60 Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges anyagi hozzájárulásról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Art Cafe 60 Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Batthyány utca 39., a továbbiakban: egyesület) megkereste 
Hatvan Város Önkormányzatát azzal, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02286 azonosítószámú 
„Zenevarázs rendezvénysorozat Hatvanban” című elnyert pályázatuk megvalósításához visszatérítendő 
kölcsönnel segítse munkájukat a projekt sikeres megvalósítása érdekében.  
A projekt célja koncertek, gyermekprogramok, népi játszóházak megszervezésén keresztül Hatvan város 
kulturális vonzerejének növelése. A programelemek: 3 klasszikus zenei koncert, 3 világzenei koncert, 2 jazz 
koncert, 1 népzenei koncert, 4 interaktív zenés meseelőadás, 5 népi játszóházas, népzenés és táncolós családi 
rendezvény. A programsorozat várható, tervezett befejezési határideje 2022. szeptember 30.  A pályázatban 
megítélt és elnyert összeg 15.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás, mely az Európai Szociális Alapból 
és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül kifizetésre a 
projekt elszámolható költségeire. 
A kiírás szerint lehívható előleg összege 3.750.000,- Ft, a fennmaradó összeget, 11.250.000,- Ft-ot 
utófinanszírozás keretében biztosítja a pályázat. A tervek szerint az egyesület többször nyújtana be rész-
elszámolást, hogy minél előbb lehívásra kerülhessen a megítélt összeg, azonban a programsorozat sikeres 
lebonyolítása érdekében 2022. március 2-án kelt kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy a 
támogatási előleg, 8.000.000,- Ft keretösszeg erejéig önkormányzati visszatérítendő támogatással kerüljön 
kiegészítésre. Az egyesület részére a támogatási összeg utalása a polgármester részére benyújtott írásbeli 
ütemtervben foglaltaknak megfelelően történik.  A projekt befejezését, illetve a záró kifizetési igény Magyar 
Államkincstár általi jóváhagyását és pénzügyi teljesítését követően az egyesület 8 napon belül visszafizeti az 
önkormányzat részére a támogatás teljes összegét, azaz 8.000.000,- Ft-ot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Art Cafe Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Batthyány utca 39.) által a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02286 azonosítószámú pályázaton elnyert 
támogatását 8.000.000,- Ft keretösszegben visszatérítendő támogatásként előfinanszírozza. A projekt 
befejezését,  valamint a záró kifizetési igény Magyar Államkincstár általi jóváhagyását és pénzügyi teljesítését 
követően az egyesület 8 napon belül köteles visszafizetni az önkormányzat részére a támogatás teljes összegét, 
azaz 8.000.000,- Ft-ot. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egyesülettel 
kötendő támogatással kapcsolatos kölcsön szerződés aláírására.  

A szükséges pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény előirányzatában rendelkezésre 
áll. 

Határidő: 2022. április 15. (az összeg rendelkezésre bocsátására) 
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 az Art Cafe 60 

Egyesület részére - az egyesület által elnyert TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02286 

azonosítószámú pályázat megvalósításához - előfinanszírozásként nyújtandó 8.000.000,- Ft 

összegű visszatérítendő támogatáshoz a szükséges pénzügyi fedezet Hatvan Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 

rendeletében a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény előirányzatában 

rendelkezésre áll. 

 

Hatvan, 2022. március 22. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


