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ELŐTERJESZTÉS 

a 277/2022. (IV.28.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) Heves Megyei Igazgatóságának 2022. 
évi pénzügyi tervében lehetőség nyílt arra, hogy a korábban az Országos Pályaépítési Programban 
(továbbiakban: OPP) épült műfüves pályák felújítását támogassa. A támogatás maximális mértéke a 
teljes beruházási költség 90 %-a, melyet az MLSZ finanszíroz. A fennmaradó 10 %-ot az érintett 
önkormányzatnak, sportszervezetnek kell vállalnia.  

A 277/2022. (IV.28.) és a 349/2022. (V.26.) számú képviselő-testületi határozatok alapján 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az „Országos Pályaépítési Programban (OPP) épült 
műfüves pályák felújítása” című pályázati felhívásra a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti 20x40 
m méretű műfüves pálya felújítására. Az MLSZ által meghatározott becsült összköltség bruttó 
15.547.351,- Ft volt. Az igényelt támogatási összeg bruttó 13.992.616,- Ft. A pályázat benyújtásához 
bruttó 1.554.735,- Ft pályázati önerő volt betervezve. 

A pályázat támogatást nyert, amelynek eredményeképpen egy Együttműködési megállapodást 
szükséges kötni az MLSZ-szel. Azonban a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési 
Programjához kapcsolódó beruházásokat lebonyolító BMSK Zrt.-től 2022. augusztus 11-én érkezett 
tájékoztatás szerint az Együttműködési megállapodás 2. számú mellékletét képező költségvetés 
tájékoztató jellegű, mivel a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás még nem 
folytatódott le, ezáltal a végleges vállalkozói árajánlat még nem áll rendelkezésükre.  

A 2022. szeptember 2-án érkezett Együttműködési megállapodás 2. számú melléklete szerint a 
pályázat becsült összköltsége bruttó 19.257.367,- Ft, mely szintén tájékoztató jellegű. Az igényelt 
támogatási összeg bruttó 17.331.630,- Ft. A pályázat benyújtásához bruttó 1.925.737,- Ft pályázati 
önerő szükséges. 

A BMSK Zrt.-től 2022. szeptember 15-én érkezett levél arról is tájékoztatott, hogy a 
kivitelezéshez kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárásuk lefolytatásának feltétele a megkötött (aláírt) 
Együttműködési megállapodás rendelkezésre állása. A megkötött megállapodás nélkül az  eljárást nem 
tudják lefolytatni. A beruházás pontos költségét tehát csak az eljárás lefolytatása után tudják 
megállapítani. 

Az Együttműködési megállapodás 2.4. és 2.7. pontjai szerint: „Önkormányzat kötelességet 
vállal arra, hogy a 2.3. pont szerinti Támogatást a jelen együttműködési megállapodás aláírását követő 
8 napon belül átutalja az MLSZ bankszámlájára.”… „Amennyiben a Felújítás nem valósul meg, a 
Magyar Labdarúgó Szövetség, vállalja, hogy az Önkormányzat részére a Támogatást visszafizeti.” 

A fentiek miatt szükséges a pályázathoz kapcsolódó képviselő-testületi határozatot módosítani 
oly módon, hogy a határozatban a módosított összeg szerepeljen. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 277/2022. (IV.28.) számú határozatát módosítja, és 
annak szövegét egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az „Országos Pályaépítési 
Programban (OPP) épült műfüves pályák felújítása” című 90 % támogatási intenzitású pályázati 
felhívásra benyújtott támogatási kérelmet, melynek célja a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában 
álló hatvani 2601/1 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti műfüves pálya 
felújítása, mely a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola udvarán található. A pályázat 
becsült összköltsége bruttó 19.257.367,- Ft. Az igényelt támogatási összeg bruttó 17.331.630,- Ft. A 
pályázat benyújtásához bruttó 1.925.737,- Ft pályázati önerő szükséges. A szükséges pénzügyi forrás 
Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati 
rendeletben a Városüzemeltetési feladatok között a Vagyonnyilvántartás, vagyongazdálkodás és 
értékbecslési költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. szeptember 20. 
                                                                             
 

         Horváth Richárd 
polgármester 

Látta: 
              dr. Kovács Éva 
                      jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a 349/2022. (V. 

26.) számú határozat módosításával az „Országos Pályaépítési Programban (OPP) épült 

műfüves pályák felújítása” című 90 % támogatási intenzitású pályázati felhívásra benyújtott 

támogatáshoz biztosítandó 1.925.737,- Ft pályázati önerőhöz szükséges pénzügyi forrás 

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

önkormányzati rendeletben a Városüzemeltetési feladatok között a Vagyonnyilvántartás, 

vagyongazdálkodás és értékbecslési költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Hatvan, 2022. szeptember 22. 

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

Johancsik Mónika 
       gazdálkodási irodavezető 

 


