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Előterjesztés 

 az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány 2021. évi 
támogatási maradványösszegének 2022. évi elszámolási határidő módosításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  

Hatvan Város Önkormányzata az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű 
alapítvány (továbbiakban: támogatott) részére, 2021. évre 20.599.000,- Ft, azaz Húszmillió-
ötszázkilencvenkilencezer forint összegű támogatást nyújtott a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános 
Iskola (továbbiakban: iskola) Bosch osztályok működése során jelentkező többletköltségek biztosítására. 
 
A támogatott kuratóriumi elnöke és az iskola vezetője 2022. februárjában közös kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz a fel nem használt támogatási összeg 2022. évben, valamint szerződéstől eltérő céllal 
történő felhasználásának engedélyezése érdekében, melyet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 119/2022. (II. 24.) számú határozatával engedélyezett. 
 
Az iskola egy új sportpályát kíván megépíteni. Az első szakasz, a kőágyazat már el is készült. A támogatás 
maradványösszegét az építés második üteméhez – betonozásra – szeretnék felhasználni. Jelenleg a 
pályáztatás folyamata tart, melyet a jelenlegi építőipari helyzettel és a megépülő bölcsödével kapcsolatos 
következmények tisztázásával indokolt. 
 
A támogatott kuratóriumi elnöke ezért ismét kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a támogatási 
szerződésben rögzített pénzügyi elszámolás határidejének módosítását 2022. június 30. napról 2022. 
december 31. napra engedélyezni szíveskedjen. 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy az önkormányzat engedélyezze a támogatott részére biztosított 2021. évi 
támogatás fel nem használt maradványának szerződésben rögzített pénzügyi elszámolási határidejét 2022. 
december 31-re módosítani.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.  
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi az „Alapítvány a hatvani I. István Általános 
Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) részére a 2021. évben 
kiutalt támogatási összegből fel nem használt 5.242.380,- Ft maradványösszegnek a támogatási szerződésben 
rögzített pénzügyi elszámolási határidejét 2022. december 31. napra módosítani.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés módosítás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. június 23.  
 
 
Látta:         Horváth Richárd 
            polgármester 
 dr. Kovács Éva 
                   jegyző  


