
 

      

Előterjesztésben közreműködött:  
HAT/____________/2022.    Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 

 
Előterjesztés 

Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szolgáltató Kft. között  
fejlesztési támogatási szerződés megkötéséről  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaságként alapította a Hatvani Szolgáltató Kft.-t (cg.szám: 10-09-037769, székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla u. 2.), melynek feladata az önkormányzat által meghatározott kötelező és 
önként vállalt közfeladatok ellátása a felek között megkötött közszolgáltatási keret, illetőleg 
ágazati közszolgáltatási szerződések rendelkezései szerint. 
 
A Hatvani Szolgáltató Kft részére 5 millió Ft került betervezésre a 2022. évi költségvetésbe 
fejlesztési támogatásként. A Kft ügyvezetője arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a  
fejlesztések egy része nem halasztható, azok megvalósítása a 2022. évben szükséges, ezért 
további 15 millió Ft keretösszegű fejlesztési célú támogatás biztosítását kéri. 
A támogatás az alábbi fejlesztésekre kerül felhasználásra: óhatvani temető urnafal, 
vadasparkban karámok cseréje, térkövezés, szauna faszerkezetének cseréje, esővíz elvezetése 
a Csányi úti piacon. 
 
A költségvetésben szereplő 5.000.000 Ft fejlesztési támogatás felhasználásáról és annak 
elszámolási módjáról az önkormányzat 2022. március 31. napján támogatási szerződést kötött 
a Hatvani Szolgáltató Kft.-vel, melyet a további 15.000.000,-Ft pénzügyi támogatás nyújtása 
miatt módosítani szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.szám: 
10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója 15.000.000,- Ft (azaz 
Tizenötmillió forint) fejlesztési célú támogatást nyújt a Hatvani Szolgáltató Kft. részére és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződést módosító okirat 
aláírására. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a „2022. évi útfelújítás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hatvan, 2021. május 23. 
         Horváth Richárd 
            polgármester 
Látta: 
       dr. Kovács Éva 
                     jegyző 



 
FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
amely létrejött egyrészről: 
 

Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató), és 
 

Kedvezményezett: Hatvani Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. 
Adószáma: 27132377-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-037769 
Bankszámlaszáma 10403538-50526857-57541004 
Képviseli: Török Éva ügyvezető 
 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, a továbbiakban együtt: Felek) 
szerződést kötnek alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmények: 
 
Felek egymással 2022. március 31. napján támogatási szerződést kötöttek arra vonatkozóan, 
hogy Támogató az önkormányzat részére végzett közfeladatok ellátása céljából fejlesztési 
célú támogatást nyújt Kedvezményezettnek. A támogatás célja a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott, kötelezően 
ellátandó, és a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben önként vállalt helyi önkormányzati 
közfeladatok magas szintű biztosítása. Felek a támogatási szerződést annak aláírásának 
napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötötték azzal, hogy 
rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni. 
Támogató a Kedvezményezett részére a 2022. évben további 15.000.000,- Ft fejlesztési 
támogatást nyújt. 
 
Felek a támogatási szerződést közös megegyezéssel 2022. június 1. napjával történő hatályba 
lépéssel az alábbiak szerint módosítják: 
 
1. A támogatási szerződés 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.1. A fejlesztési támogatás keretösszege 2022. évre vonatkozóan 20.000.000,- Ft, 
illetve a 2022. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati 
rendeletben meghatározott összeg.” 

  
2. A korábban megkötött támogatási szerződésnek jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak. 
 



 

3. Jelen támogatási szerződés módosítást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a …/2022. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadta. 

 
4. Jelen támogatási szerződés módosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Hatvan, 2022. május 26. napján  
 
 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Hatvani Szolgáltató Kft. 
(képviseli: Török Éva ügyvezető) 

mint Kedvezményezett 
 

 
 
 


