
 

 

 

 

Előkészítésben közreműködött: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 

HAT/_______/2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Barangoló Kulturális Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges anyagi hozzájárulásról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Barangoló Kulturális Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 62., elnök: Fekete Anita továbbiakban: 

egyesület) megkereste Hatvan Város Önkormányzatát azzal, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02287 

azonosítószámú „ÚJ UTAK” című elnyert pályázatuk megvalósításához visszatérítendő kölcsönnel segítse 

munkájukat a projekt sikeres megvalósítása érdekében.  

A projekt célja kulturális programsorozat,61 támogatott tevékenység valósul meg, helyi együttműködések 

keretében, ezért 7 városi civil és kulturális intézménnyel kötött együttműködési megállapodást. A 

programsorozat részeként, kézműves alkotóműhelyek (tűzzománc, porcelánfestés), szülőklub, női 

élményközösség, hangfürdősorozat került, kerül megrendezésre. Előadás jellegű programjaikon 

egészségpszichológus, pszichológus, konduktor, érzelmi intelligenciafejlesztő előadások kerülnek, kerültek 

megrendezésre. 

A projekt megvalósításának kezdete 2022. 02.01. várható, tervezett befejezési határideje 2023. 02. 01.   

A pályázatban megítélt és elnyert összeg 15 978 932 Ft csekély összegű (de minimis) 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 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium Regionális 

Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató IKT-2021-600-I1-00000345/0000014 

számú támogatói okirat alapján az egyesületet csekély összegű (de minimis) támogatásban részesítette 

15 978 932 Ft értékben. 

A kiírás szerint lehívható előleg összege 3 994 733 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 kerüljön a megítélt összeg, azonban a programsorozat sikeres 

lebonyolítása érdekében 2022. május 6-án kelt kérelmükkel fordultak az önkormányzathoz, hogy a támogatási 

előleg, 4.000.000,- 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 a 4.000.000,- 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 hozzájárul, ahhoz hogy a Barangoló Kulturális Egyesület 

(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 62.) által hogy a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02287 azonosítószámú 

„ÚJ UTAK” című egyesület a pályázaton keretében elnyert támogatását 4.000.000,- Ft keretösszegben az 

önkormányzat előfinanszírozza visszatérítendő támogatásként. A szükséges fedezet Hatvan Város 

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

Művelődési Ház előirányzatában rendelkezésre áll. A projekt befejezését illetve 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 a 4.000.000,- Ft-ot. A képviselő-

testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egyesülettel a tárgyban kötendő visszatérítendő 

támogatással kapcsolatos támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 2022. június 15. (az összeg rendelkezésre bocsátására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

Hatvan, 2022. május 20. 

 

         Horváth Richárd 

            polgármester 

Látta: 

dr. Kovács Éva 

jegyző 



MEGÁLLAPODÁS 

pénzeszköz átadásról 

 

 
 

amely létrejött egyrészről: 

 

Hatvan Város Önkormányzata  

székhelye:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10; 

adószáma:  15729394-2-10;  

bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 

képviseli:  Horváth Richárd polgármester mint Átadó (a továbbiakban: Átadó),  

 

másrészről: 

 

Barangoló Kulturális Egyesület 

székhelye:  3000 Hatvan, Kertész u. 62. 

Nyilvántartási szám:  10-02-0001505 

adószáma:  18588749-1-10 

bankszámlaszáma: 62100188-11023823-00000000 

képviseli:  Fekete Anita elnök mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  

 

az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

A Barangoló Kulturális Egyesület megkereste Hatvan Város Önkormányzatát azzal, hogy a 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02286 azonosítószámú „ÚJ UTAK” című elnyert pályázatuk 

sikeres megvalósítását visszatérítendő támogatással segítse.  

 

A projekt célja kulturális programsorozat,61 támogatott tevékenység valósul meg, helyi 

együttműködések keretében, ezért 7 városi civil és kulturális intézménnyel kötött 

együttműködési megállapodást. Programsorozat része, kézműves alkotóműhelyek (tűzzománc, 

porcelánfestés), szülőklub, női élményközösség, hangfürdősorozat került, kerül megrendezésre. 

Előadás jellegű programjaikon egészségpszichológus, pszichológus, konduktor, érzelmi 

intelligenciafejlesztő előadások kerülnek, kerültek megrendezésre. 

A projekt megvalósításának kezdete 2022. 02.01. várható, tervezett befejezési határideje 2023. 

02. 01.   

 

A pályázatban megítélt és elnyert összeg 15 978 932 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 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium 

Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató IKT-2021-600-

I1-00000345/0000014 számú támogatói okirat alapján az egyesületet csekély összegű (de 

minimis) támogatásban részesítette 15 978 932 Ft értékben. 

Az egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult 2022. május 6-án Hatvan Város Önkormányzata 

felé, hogy a támogatási összeg megérkezéséig 4 000 000 Ft összeget bocsásson a 

rendelkezésére előfinanszírozásként. 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2022. (V. 26.) számú határozatával 

hozzájárult a Barangoló Kulturális Egyesület által a „ÚJ UTAK” című projekt megvalósítása 

érdekében az egyesületnek a pályázaton elnyert támogatását bruttó 4.000.000,- Ft összegben 

előfinanszírozza.  

A szükséges fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 

(II.25.) önkormányzati rendeletben Grassalkovich Művelődési Ház előirányzatában 

rendelkezésre áll.  

A pénzösszeg felhasználásáról az egyesület az önkormányzat felé elszámolni köteles pénzügyi 

és szakmai beszámoló benyújtásával, amely a számlákat is tartalmazza. A pénzösszeg 

visszafizetése a projekt pénzügyi zárásának jóváhagyását követő 30 napon belül esedékes, de 

legkésőbb 2023. március 31-ig. 

Ezen előzmények után felek a következő megállapodást kötik: 

 

1.a) Az Átadó jelen megállapodással a Barangoló Kulturális Egyesület által a „ÚJ UTAK” 

projekt megvalósításához 4 000 000 Ft azaz -négymillió- forint összegű visszatérítendő 

támogatást (továbbiakban: átadott pénzeszköz) nyújt az Átvevő részére.  

 

1.b) Átvevő az átadott pénzeszközt kizárólag a „ÚJ UTAK” projekt megvalósításához 

használhatja fel.  

 

2.) Átadó vállalja, hogy a megállapodás aláírását követően a visszatérítendő támogatás összegét, 

azaz 4 000 000 Ft-ot 10 napon belül az Átvevő bankszámlájára átutalja. 

 

3.a) Átvevő az átadott pénzeszközt legkésőbb 2022. november 30. napjáig köteles az 1.b) 

pontban projekt megvalósításához felhasználni. Az átadott pénzeszköznek a fenti határidőig fel 

nem használt részét, a felhasználás határidejének lejártát követő 15 napon belül köteles az 

Átadó költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. 

 

3.b) Átvevő e megállapodás aláírásával feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy amint a 

támogató a pénzügyi támogatást részére átutalja, nyomban intézkedik az átadott pénzeszköz 

visszafizetéséről az Átadó részére. Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő legkésőbb 2023. 

március 31. napjáig köteles a pénzeszközt az Átadó részére visszafizetni. 

 

4.) Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott pénzeszközt egyéb bevételeitől 

elkülönítetten könyveli, továbbá arra, hogy az általa vállalt feladatok elvégzéséről és az átadott 

pénzeszköz felhasználásáról tételesen elszámol az Átadó részére 2022. december 31. napjáig, 

illetve a projekt elhúzódása esetén annak pénzügyi zárását követő 30. napig. 

 

5.) Átadó az Átvevő által készített elszámolást ellenőrzi. Ha az Átadó az ellenőrzés után úgy 

dönt, hogy az elszámolást egészben, vagy részben nem fogadja el, felhívja az Átvevőt a 

hiányosságok tíz napon belüli pótlására. Ha az Átvevő hiánypótlási kötelezettségének a 

megadott határidőig nem tesz eleget, Átadó a pénzeszköz átadásáról szóló szerződéstől jogosult 

elállni és elrendeli az átadott pénzeszköz azonnali visszafizetését.  

 

Amennyiben az Átvevő a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtotta be, vagy 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik és azt a meghatározott határidőig nem teljesíti, úgy az 

Átadó azonnali beszedési megbízást jogosult benyújtani az Átvevő bankszámlája terhére. 

 



6.) Ha az Átvevő által kitűzött cél önhibáján kívüli okból részben vagy egészben meghiúsul, 

köteles azt azonnal az Átadónak bejelenteni és a 4.) pontban meghatározott módon a felhasznált 

átadott pénzeszközről elszámolni. Az átadott pénzeszköz fel nem használt részét köteles a 3.) 

pontban meghatározott módon visszautalni. 

 

7.) Ha az Átvevő neki felróható okból az általa meghatározott célt részben vagy egészben nem 

valósítja meg, köteles az átadott pénzeszköz teljes összegét visszautalni, az Átadó által írásban 

meghatározott határidőre. Ebben az esetben Átadó követelheti a késedelmi kamatot, valamint 

az esetlegesen felmerült kárának megtérítését. 

 

8.) Átadó az átadott pénzeszköz felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során 

betekinthet az Átvevő nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy 

az átadott pénzeszközt szabályszerűen és jelen szerződésben meghatározottak szerint használta-

e fel az Átvevő. Az Átadó ellenőrizheti a beruházás folytatását és a megkötött szerződések 

teljesedésbe menését.  

 

9.) Ha az Átadó ellenőrzése során megállapítja, hogy az Átvevő az átadott pénzeszközt részben 

vagy egészben szabálytalanul, vagy nem jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően 

használta fel, jogosult a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás azonnali hatályú 

felbontására, mely az átadott pénzeszköz azonnali visszafizetését vonja maga után. 

 

10.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2022. (V. 26.) számú határozata 

felhatalmazta Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 

 

A jelen szerződés egymással megegyező hat eredeti példányban készült. A szerződő felek a 

jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Hatvan, 2022. június   

 

 

 

 

 

 

 Hatvan Város Önkormányzata            Barangoló Kulturális Egyesület 

        Horváth Richárd                          Fekete Anita  

         polgármester                                                                             elnök 

 

 

 

 

 

 


