
 

 
 
 

       Előkészítésben közreműködött: 
  HAT/__________/2022.     Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
           

 
Előterjesztés 

a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú támogatásról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2., a továbbiakban: Egyesület) 
elnöke 2022. június 16-án kelt levelében az alábbiakról tájékoztatta az önkormányzatot: 
 
az FC Hatvan Egyesület 2015-ben kapta meg a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a hatvani Népkerti 
Sporttelep-fejlesztés I. ütemének jóváhagyó határozatát, majd a Szövetség jóváhagyta a II. ütemet, 
később a már elfogadott pályázattal rendelkező projekt lezárását jelentő III. ütemet is. 
 
Az MLSZ által jóváhagyott 2018/2019. évi sportfejlesztési programban tervezett tárgyi eszköz 
beruházásra és a lelátó III. ütemének megvalósítására szükségessé vált az önrész biztosítása az alábbiak 
szerint: 

Lelátó III. üteme, beruházás összértéke:             100.000.000,- Ft 
ebből: 

 TAO támogatás:            70.000.000,- Ft 
 Önkormányzat által biztosított önrész:         30.000.000,- Ft 

 
Az Egyesület kéri az Önkormányzatot, hogy a 30% önrész összegét, azaz 30.000.000,- Ft-ot biztosítsa a 
fejlesztés megvalósításához. 
 
A beruházásoknak, fejlesztéseknek köszönhetően az Egyesület a sporttelepen tovább tudja bővíteni 
színvonalas szolgáltatásait a város lakosai, intézményei, diákjai és sportolói számára. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Népkert utca 2.) részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott és jóváhagyott Népkert 
Sportfejlesztés (lelátó III. üteme) projekthez szükséges bruttó 30.000.000,- Ft összegű saját forrást 
biztosít.  Az önerő biztosításához szükséges bruttó 30.000.000,- Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan 
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között az „FC Hatvan 
beruházások” költséghelyen rendelkezésre áll. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására. 

Határidő: azonnal (támogatási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. június 27.       

  Horváth Richárd 
polgármester 

Látta:  
dr. Kovács Éva 
       jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Futball Club 

Hatvan Egyesület részére sportfejlesztési program keretében a lelátó III. ütem beruházáshoz 

nyújtandó  30%-os önrész, azaz 30.000.000,- Ft összeghez szükséges pénzügyi forrás a 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „FC Hatvan beruházások” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Hatvan, 2022. június 27. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

   

Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 
15729394-8411-321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és 
Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester; (a 
továbbiakban: Támogató) 

másrészről a  
Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.; adószáma: 19136840-
1-10; bankszámlaszáma: OTP Bank 11739054-20132149; tel.: 06-30/221-39-76; képviseli: Ofella 
Zoltán elnök (a továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére az Áht. VI. fejezete alapján visszafizetési 
kötelezettség terhével (ellenérték fejében nyújtott támogatás, melynek biztosítéka maga a 
beruházás) támogatás jogcímen az alábbi összeget: 
 

30.000.000,- Ft, azaz 
harmincmillió forint, 

 
mely összeg pénzügyi fedezete a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.25.) rendeletben a 
felhalmozási kiadások között az  „FC Hatvan beruházások” költséghelyen biztosított. 
 
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel: 
 

 30 % önerő biztosítása az MLSZ által jóváhagyott, 100 millió forint beruházási összértékű, 
TAO támogatással megvalósuló hatvani Népkert Sporttelepen a lelátó III. ütem építésére. 

 
3. Az Önkormányzat által a sportegyesület sportfejlesztési programjához biztosítandó 
visszatérítendő támogatás sportegyesület részére történő átutalásához szükséges a 
sportegyesület által benyújtott támogatási kérelem, valamint a projekthez kapcsolódó, kérelmet 
alátámasztó dokumentumok. 
 
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 
Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg 
rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2023. január 31. napjáig a teljes 
összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé. Az elszámolásban 2022. évi 
pénzügyileg teljesített számlák, valamint szakmai beszámolója szerepelhet, annak 
mellékletét képező dokumentumaival, kifizetési bizonylataival együtt.  
A 2022. december 31-ig fel nem használt összegről a Támogatott tájékoztatást ad Támogató 
részére, és visszafizeti a fel nem használt összeget. 
 
5.  A támogatás összegének elszámolása az alábbiak szerint történik:  
 

Az 1. pont szerinti támogatási összegről Támogatott a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási 
Irodája részére legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolni. 
Az elszámoláshoz be kell nyújtani: 

 szakmai beszámoló a projekt keretein belül elvégzett beruházásokról 
 összesített kimutatás a támogatás felhasználásáról  (TAO és önrész megbontással) 
 a beruházáshoz kapcsolódó szerződések/megrendelések hitelesített másolatai 
 az egyesület nevére kiállított, záradékolt számlák hitelesített másolatai 
 kifizetés tényét igazoló bizonylatok hitelesített másolatait (bankkivonat, kiadási 

pénztárbizonylat); 
 MLSZ által jóváhagyott, a projekthez kapcsolódó TAO elszámolások 

 
6. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott 
cél nem valósult meg, továbbá,  amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott 
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célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem 
tesz eleget, úgy a támogatás összegét ügyleti kamattal növelten, késedelem esetén késedelmi 
kamattal köteles  – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a Gazdálkodási Iroda felszólítását 
követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-
49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
 
7. Felek rögzítik, hogy az ügyleti kamat az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.( XII.31.) sz. Kormányrendelet 98.§ -a alapján  a forintban meghatározott pénztartozás 
esetén a jegybanki alapkamat kétszerese, míg a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel 
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat.  
 
8. Támogatott tudomásul veszi, hogy:  

- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,  
- amennyiben a feladat Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba 
ütközik – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – Támogatottnak 
a támogatásról le kell mondania, 
- közérdekből nyilvános a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv 
vagy személy által a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és 
különleges adatnak nem minősülő adat, azonban annak megismerésére a közérdekű adatokra 
vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében 
nem állnak fenn.  
 
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései 
az irányadóak.  
 
11. A jelen két oldalas szerződés egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A 
szerződő felek jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a 
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 
 
12. Jelen szerződés nélkülözhetetlen részét képezi a Támogatott képviselőjének aláírási 
címpéldánya vagy aláírási mintája, banki felhatalmazó levél, ÁFA nyilatkozat. 
 
Hatvan, 2022. …..….. 
 
 
  
 ……................................................   …....................................................  
       Támogató képviseletében          Támogatott képviseletében 
               Horváth Richárd             Ofella Zoltán 
                polgármester       elnök 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 
…......................................................... 
    Johancsik Mónika 
          gazdálkodási irodavezető 


