
 

 

 

 

HAT/394-………./2022.                Előkészítésben közreműködött: 
                                                                                           Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
                                              

Előterjesztés 
a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Hatvani Tankerületi Központtal megkötött 

együttműködési megállapodás szerinti év végi jutalomról  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. között városfejlesztési megállapodás 
jött létre, mely megállapodás célja az volt, hogy a 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 a társaság az általa meghatározott célokra, így ún. Bosch óvodai csoportok 
támogatására, és a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 8 évfolyamán ún. Bosch osztályok 
működésének támogatására, továbbá városfejlesztési beruházások támogatására kéri fordítani.  
 
A Robert Bosch Elektronika Kft.-vel lefolytatott egyeztetések alapján a városfejlesztési megállapodás keretein 
belül Hatvan Város Önkormányzata a Hatvani Tankerületi Központ (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) részére 
2022. évben 3.359.000,- Ft (azaz: Hárommillió-háromszázötvenkilencezer forint) egyszeri támogatást nyújt, 
mely összeget a Támogatott a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola ún. Bosch osztályban tanító 
pedagógusok év végi jutalma és járulékai kifizetésére használhat fel.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni. 

 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 3.359.000,- Ft (azaz: Hárommillió-
háromszázötvenkilencezer forint) összegű támogatást nyújt a Hatvani Tankerületi Központ (3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2., képviseli: Kozmáné Derda Edit tankerületi igazgató) részére, melyet a Támogatott, mint 
fenntartó, a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola ún. Bosch osztályaiban tanító pedagógusok év 
végi jutalma és járulékai kifizetésére fordíthat.  

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 
(II. 25.) önkormányzati rendeletben az egyéb szakfeladatok között a „Szent István Általános Iskola – 
Bosch osztályok elszámolás” költséghelyen rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2022. október 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. szeptember 23. 
                                       
 
Látta:          Horváth Richárd 

dr. Kovács Éva                                          polgármester 
                   jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvani Szent 

István Sportiskolai Általános Iskola Bosch osztályokban tanító pedagógusok év végi jutalma 

és járulékai kifizetésére, a Hatvani Tankerületi Központ, mint fenntartó részére 3.359.000,- 

Ft összegű támogatáshoz szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. 

évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az egyéb 

szakfeladatok között a „Szent István Általános Iskola – Bosch osztályok elszámolás” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Hatvan, 2022. szeptember 22. 

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

Johancsik Mónika 
       gazdálkodási irodavezető 

 


