
 

 

 
Előkészítésben közreműködött: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

                                                                           

Szám: HAT/394-________/2022 

ELŐTERJESZTÉS 

a Markovits Kálmán Városi Uszoda működéséhez kapcsolódó egyedi támogatás utólagos 

jóváhagyásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szomszédos országban zajló fegyveres konfliktus miatt megemelkedett közüzemi energiaköltségek 

jelentős feladatot rónak mind az állami, mind az önkormányzati szereplőkre az üzemeltetésükben álló 

létesítmények és azok útján nyújtott közszolgáltatások fenntartásában. 

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága az országban megkezdődő 

létesítménybezárások okán kialakult helyzet enyhítése érdekében azonnali intézkedést tartott szükségesnek, 

ezért a Magyar Úszó Szövetség és a Nemzeti Sportközpontok bevonásával felmérte a magyar úszó, 

vízilabda, műugró, műúszó és szinkronúszó sportágak, valamint a lakossági amatőr-, és szabadidő sportolók 

számára kiemelten fontos uszoda-létesítmények fogyasztási adatait, továbbá a közüzemi díjak változásával 

2022. év végéig felmerülő többlet terheket. A hatvani uszodában az uszodai tevékenység alapvetően négy 

típusú munkára tagozódik. A reggeli órákban lakossági úszás, a délelőtti órákban a Hatvan Város 

Önkormányzata által támogatott ugynevezett “intézményi” úszásórák kerülnek megtartásra (5 hatvani 

általános iskola 1-4. osztályos,7-8. osztályos tanulói, valamint a 7 hatvani óvoda nagycsoportos gyermekei), 

valamint a Hatvani Tankerületi Központ által támogatott jellemzően hatvani iskolák 5-6. osztályai látogatják 

az uszodát. 

A kora délutáni órákban az úszó- és tanmedencében edzések és úszásoktatások történnek, a késő esti időszak 

pedig újból a lakosságé, amikor is az úszás mellett szaunázni és gőzfürdőzni is lehet. Egyéb foglalkozásokkal 

is igyekszünk kihasználtabbá tenni az uszodát, úgymint vízi gyógytorna-, babaúszás-, vízhez szoktatás, 

“korrekciós” úszás, amely tevékenységek heti rendszerességgel folynak, valamint a 18 év alatti 

korosztálynak csoportos gyógyúszás, melyet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszíroz. Az 

úszóoktatásokat és a regionális, országos és nemzetközi versenyekre való felkészítést a Hatvani Úszó Klub 

Sportegyesület és a Gigászok Sportegyesület végzi, számos utánpótláskorú versenyzővel, az egyesületek a 

Magyar Úszó Szövetség tagjai. 

Az intézkedés keretében az Államtitkárság 2022. október hónapban megkereste Hatvan Város 

Önkormányzatát a Markovits Kálmán Városi Uszoda működtetésével kapcsolatos adatszolgáltatás 

érdekében, egyedi támogatási igénylésére. Ezt követően 2022. október 17-én helyszíni megtekintés során is 

felmérte az uszoda állapotát, energetikai paramétereit az Államtitkárság szakembere. 

 A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága 2022. november 3-án kelt értesítése alapján 

Hatvan Város Önkormányzata 2022. október 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó időszakban 

felmerülő közüzemi költségeire (földgáz, villamos- és vízdíj) vissza nem térítendő támogatásként bruttó 16. 

510.000.- Ft került meghatározásra. A létesítmény üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató Kft. (székhelye: 3000 

Hatvan, Szepes B. u. 2.) együttműködő partnerként szerepel a támogatói okiratban foglalt támogatás 

felhasználása során. 

Az egyedi támogatás támogatói okirat útján kerül biztosításra. A támogatási időszakban az alábbiakat 

szükséges vállalni: 

- az érintett sportlétesítmény üzemeltetését, sport célú használatát a jelenlegi használó 

sportszervezetek mellett a MÚSZ Úszó Nemzet Programban, valamint utánpótlás-nevelés 

programjában kijelölt sportszervezetek sportolói részére folyamatosan, rendezvény hiányában 

legalább 2022. december 16. napjáig, rendezvény esetén 2022. december 18. napjáig biztosítja azzal, 

hogy a két sportági szakszövetség által kijelölt sportszervezetek elsőbbségét szavatolja; 

- a használati napi főidőszakon kívüli idősávokban – tankerületi igény esetén - a környező köznevelési 

intézmények részére a mindennapos testnevelés keretében úszás lehetőséget biztosít; 

- a létesítmény nyitvatartási időszakát, az üzemeltett medencék számát, illetve a belépő- és/vagy 

pályabérlési díjakat a sport és köznevelés célú igénybevételek esetében azok hátrányára nem 

módosítja; 



 

 

- az úszómedencék vízhőmérsékletét – a termálvízzel fűtött vagy ellátott medencéket ide nem értve - 

25 Celsius fokon, a tanmedencék vízhőmérsékletét 30 Celsius fokon biztosítja. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni!  

 

Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a „Markovits Kálmán Városi 

Uszoda működéséhez kapcsolódó egyedi támogatásáról " című felhívásra benyújtott kérelmet, amelynek 

célja a Markovits Kálmán Városi Uszoda 2022. október 01. napjától 2022. december 31. napjáig tartó 

időszakban felmerülő közüzemi költségeire vissza nem térítendő támogatás igénylése. A kapott támogatás 

összege bruttó 16.510.000. - Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges 

dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére, továbbá a támogatói okirat aláírására.  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. 

(II.25.) Költségvetési rendeletében a Hatvani Szolgáltató Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2) 

bevételi előirányzatát megemeli a kapott támogatás összegével, azaz 16.510.000.-Ft-tal. A pénzügyi forrás a 

támogatói okirat alapján egyedi támogatás keretében kerül biztosításra. 

 

Határidő: 2022. november 30. (támogatói okirat megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

Hatvan, 2022. november 15. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Horváth Richárd 

 polgármester 

Látta: 

 dr. Kovács Éva 

 jegyző  

 


