
 

 

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

 
Előterjesztés 

a Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány részére nyári gyermektáborok szervezéséhez 
nyújtandó támogatásról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert 
Bosch út 1.) között a 783/2014. (IX. 25.) számú képviselő-testületi határozat alapján városfejlesztési 
megállapodás jött létre, mely megállapodás célja az volt, hogy felek Hatvan város fejlődését közös erővel 
kölcsönösen és hatékonyan előre mozdítsák. A megállapodás módosításra került a 238/2020. (XI. 19.) 
számú polgármesteri határozattal, mely alapján az együttműködés keretei között 2022. évben a 
keretösszegből az alábbi összeg kerül meghatározásra a Bosch dolgozók óvodás gyermekei nyári 
táboroztatásához kapcsolódóan: 

• Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Alapítványának támogatása:   2.224.000,- Ft 

Az Bosch-óvodások számára a Hatvani Gesztenyéskert Óvodában nyári tematikus gyermektáborok 
kerülnek megrendezésre 4 héten keresztül. A nyári táborban hetente 29 - 38 gyermek vesz részt, melynek 
költsége gyermekenként 16.000,- Ft/hét. 
 
A 2022. évi Bosch-nyári táborok költsége a Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítványon keresztül 
kerül kifizetésre, melyre az önkormányzat az alapítvány részére 2.224.000,- Ft támogatást nyújt. A 
Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány vállalja, hogy a szükséges megbízási szerződéseket 
megköti, melyek alapján a megbízási díjakat kifizeti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 10.) részére a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 
Hatvan, Robert Bosch út 1.) megkötött együttműködési megállapodás keretében szervezendő 2022. évi 
óvodai nyári gyermektáborozás költségeire 2.224.000,- Ft támogatást nyújt, melynek fedezete Hatvan 
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a 
Gesztenyéskert Óvoda működési kiadásai között a „Személyi juttatások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. június 27. 

 
                                      Horváth Richárd 
Látta:               polgármester 

 dr. Kovács Éva       
                   jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvani 

Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány részére 2022. évi óvodai nyári gyermektáborozás 

költségeire, 2.224.000,- Ft támogatáshoz szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város 

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

rendeletben a Gesztenyéskert Óvoda működési kiadásai között a „Személyi juttatások” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Hatvan, 2022. június 28. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 
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  TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
Amely létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata  

- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.;  
- törzsszáma: 729 392; 
- adószáma: 15729394-2-10;  
- bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
- képviseli: Horváth Richárd polgármester (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a  

Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány 
- székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 10.; 
- nyilvántartási szám: 10-01-0000840 
- adószáma: 18585447-1-10; 
- bankszámlaszáma: Centrál Takarékszövetkezet 62100205-15600039;  
- képviseli: Rapi Ivett Blanka elnök (a továbbiakban: Támogatott),  

 
 (együttesen: Felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
 
Előzmények: 
Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. között városfejlesztési 
megállapodás jött létre, mely megállapodás célja az volt, hogy felek Hatvan város fejlődését közös 
erővel kölcsönösen és hatékonyan előre mozdítsák.  
A megállapodás alapján a Robert Bosch Elektronika Kft. által megfizetett helyi iparűzési adóból 
egy meghatározott összeget az általa meghatározott célokra, így a Bosch dolgozók gyermekeinek 
nyári táborozására fordít az önkormányzat. 
 
1.  Az előzményekben megfogalmazott célok közül a Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány 
által szervezett 2022. évi nyári gyermektábor megbízási díjainak biztosítására Hatvan Város 
Önkormányzata Támogatott részére: 
 

2.224.000,- Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázhuszonnégyezer forint 
 
összegű támogatást biztosít, mely a 2022. évi költségvetésben a Gesztenyéskert Óvoda működési  
kiadásai között a „Személyi juttatások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
2.  A támogatást Támogatott kizárólag az általa szervezett 2022. évi nyári gyermektábor megbízási 
díjainak és járulékainak megfizetésére használhatja fel. 
 
3. a) Támogató a támogatás összegét átutalással fizeti ki Támogatott részére a 62100205-
15600039 számú bankszámlájára.                
 
b) a támogatás kifizetésének feltétele, hogy Támogatott az átutalandó összegre vonatkozó írásbeli 
felhatalmazást adjon Támogató részére a Támogatott bankszámlájáról történő azonnali 
beszedésre arra az esetre, ha Támogatott az összeget nem a szerződésben foglaltaknak 
megfelelően használja fel. 
 
4. Támogatott – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 
rendelkezéseire tekintettel –  a támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az 
önkormányzat részére az 5. pontban megjelölt határidőig. 
 
 
5.  A támogatás összegének elszámolása az alábbiak szerint történik:  
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Az 1. pont szerinti támogatási összegről Támogatott a Hatvani Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási 
Irodája felé legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolni. 
 
Az elszámoláshoz be kell nyújtani: 

 az összesített kimutatást a táboroztatás teljes költségéről, a támogatás felhasználásáról 
 megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyekről készített kimutatás 
 az alapítvány nevére kiállított, záradékolt számlák hitelesített másolatai 
 kifizetés tényét igazoló bizonylatok hitelesített másolatait (bankkivonat, kiadási 

pénztárbizonylat), 
 táboronként a résztvevő gyermekek száma, névsora  

 
6. Támogatott köteles a támogatás összegét a 2. pontban meghatározott célra fordítani. A 
támogatás összegét Támogató a jelen szerződésben foglaltakról eltérő célra nem használhatja fel.  
 
7.  Támogatott tudomásul veszi, hogy:  

- az Áht. rendelkezései értelmében a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,  
- amennyiben a feladat - Támogatottnak fel nem róható okból - meghiúsul, vagy tartós akadályba 
ütközik, 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. 
 
8. Ezen megállapodás a 2022. évre érvényes, az elszámolásban 2022. évben pénzügyileg teljesült 
kiadások számolhatók el.  
 
9. Amennyiben a támogatás összege vagy annak egy része 2022. december 31-ig nem kerül 
felhasználásra, a maradvány összegét Támogatott 2022. december 31-ig visszafizeti Támogató 
részére.  
 
10. 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.  
 
11. 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.  
 
12. Jelen két oldalas szerződés egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. 
Szerződő felek jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a 
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írják alá. 
 
 
 
Hatvan, 2022. ……………………….. 
 
 
  
 …................................................   ...................................................  
      Támogató képviseletében         Támogatott képviseletében  
           Horváth Richárd       Rapi Ivett Blanka 
              polgármester                  kuratóriumi elnök 


