
 

 
 

HAT/394 - 332/2022. 
       Előterjesztésben közreműködött: 
       Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető 
 
 

Előterjesztés 
 az ITF Harcművészetekért Alapítvány részére nyújtandó pénzbeli támogatásról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az ITF Harcművészetekért Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Móra Ferenc út 55.; ny.sz.: 10-01-
0001022; adószám: 18593073-1-10) kuratóriumi elnöke, Dudás Attila kérelemmel fordult Hatvan 
Város Önkormányzatához, hogy a Hatvani Taekwon-Do Klub részére, a külföldön megrendezésre 
kerülő, októberi bajnokságokon való részvételi költségekhez az önkormányzat pénzbeli támogatással 
járuljon hozzá. Az ITF Harcművészetekért Alapítvány fő tevékenysége a kelet, különösen az ITF 
szövetséghez tartozó harcművészetek népszerűsítése, mely során biztosítani kívánja a sportolási 
lehetőséget és a szabadidő hasznos, egészséges eltöltését. Az alapítvány támogatja a sportolni 
vágyókat, részükre edzési lehetőséget biztosít, edzőtáborokat, sportprogramokat szervez, hozzájárul 
a sportolók versenyzési költségeihez, hazai és nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosít. Az 
alapítvány segíti bemutató előadások szervezését, kiadványok megjelentetését. 
 
Javaslom, hogy Hatvan Város Önkormányzata 100.000,- Ft pénzbeli támogatást nyújtson az ITF 
Harcművészetekért Alapítvány részére, a Hatvani Taekwon-Do Klub külföldön megrendezésre 
kerülő, októberi bajnokságokon való részvételéhez, a költségek egy részének utólagos fedezetére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 100.000,- Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt az 
ITF Harcművészetekért Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Móra Ferenc út 55.; ny.sz.: 10-01-
0001022; adószám: 18593073-1-10) részére a Hatvani Taekwon-Do Klub külföldön megrendezésre 
kerülő, októberi bajnokságokon való részvételéhez, a költségek egy részének utólagos fedezetére. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 
(II. 25.) önkormányzati rendeletben szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. november 7. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Hatvan, 2022. október 19.                           
 
 

          Horváth Richárd 
Látta:             polgármester 
  dr. Kovács Éva 
          jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy az                             

ITF Harcművészetekért Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Móra Ferenc út 55.) részére 

100.000,- Ft támogatás nyújtásához szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város 

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

rendeletben szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Hatvan, 2022. október 20. 

 

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

Johancsik Mónika 
      gazdálkodási irodavezető 


