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ELŐTERJESZTÉS

a 277/2022. (IV.28.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóságának (továbbiakban: MLSZ) 2022.
évi pénzügyi tervében lehetőség nyílt  arra, hogy a korábban az Országos Pályaépítési Programban
(továbbiakban:  OPP) épült műfüves pályák felújítását támogassa. A támogatás maximális mértéke a
teljes beruházási  költség 90 %-a, melyet az MLSZ finanszíroz. A fennmaradó 10 %-ot az érintett
önkormányzatnak, sportszervezetnek kell vállalnia. 

A  277/2022.  (IV.28.)  számú  képviselő-testületi  határozat  alapján  Hatvan  Város
Önkormányzata pályázatot nyújtott be az „ Országos Pályaépítési Programban (OPP) épült műfüves
pályák felújítása” című pályázati felhívásra. Felújítani kívánt műfüves pálya: 3000 Hatvan, Szabadság
út 13. szám alatti műfüves pálya volt. 

A Magyar Labdarúgó Szövetségtől  2022. május 3-án érkezett  tájékoztatás szerint  csak két
felújítandó pálya szerepel a kiírt listában. A 2013-ban épült kispálya a Bajcsy-Zsilinszky út 8. (2601/1

hrsz) és a 2014-ben épült grundpálya a Balassi Bálint út 17. (2869/1 hrsz) alatti műfüves pályák.

Fentiek szerint szükséges a pályázathoz csatolt képviselő-testületi határozatot módosítani oly
módon, hogy a határozatban a Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti műfüves pálya szerepeljen.

Ezen műfüves pálya tulajdonosa szintén Hatvan Város Önkormányzata. Ez a pálya állapota is
leromlott az évek során, felújítása szintén javasolt.

A pályázat becsült összköltsége bruttó 15.547.351,- Ft. Az igényelt támogatási összeg bruttó
13.992.616,- Ft. A pályázat benyújtásához bruttó 1.554.735,- Ft pályázati önerő szükséges.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 277/2022. (IV.28.) számú határozatát módosítja,
és annak szövegét egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az „Országos Pályaépítési
Programban  (OPP)  épült  műfüves  pályák  felújítása”  című  90  %  támogatási  intenzitású  pályázati
felhívásra benyújtott támogatási kérelmet, melynek célja a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában
álló hatvani 2601/1 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti műfüves pálya
felújítása,  mely a Hatvani Szent István Sportiskolai  Általános Iskola udvarán található.  A pályázat
becsült összköltsége bruttó 15.547.351,- Ft. Az igényelt támogatási összeg bruttó 13.992.616,- Ft. A
pályázat benyújtásához bruttó 1.554.735,- Ft pályázati önerő szükséges.  A szükséges pénzügyi forrás
Hatvan  Város  Önkormányzata  2022.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2022.  (II.25.)  önkormányzati
rendeletben  a  Városüzemeltetési  feladatok  között  a  Vagyonnyilvántartás,  vagyongazdálkodás  és
értékbecslési költséghelyen rendelkezésre áll.



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok,
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.”

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. május 17.

                                                                            

         Horváth Richárd
polgármester

Látta:
              dr. Kovács Éva
                      jegyző



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy az „Országos 

Pályaépítési Programban (OPP) épült műfüves pályák felújítása” című 90 % támogatási 
intenzitású pályázati felhívásra benyújtandó támogatási kérelemhez kapcsolódóan (Hatvan, 

Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti műfüves pálya felújítása) bruttó 1.554.735,- Ft pályázati 
önerőhöz szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a Városüzemeltetési 
feladatok között a Vagyonnyilvántartás, vagyongazdálkodás és értékbecslési költséghelyen 

rendelkezésre áll. 
 

 

 

Hatvan, 2022. május 19. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


