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Előterjesztés 
a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtott fejlesztési célú támogatással kapcsolatos 

döntésről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az FC Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) 2015-ben kapta meg a Magyar 
Labdarúgó Szövetségtől (a továbbiakban: MLSZ) a hatvani Népkerti Sporttelep-fejlesztés               
I. ütemének jóváhagyó határozatát, majd az MLSZ jóváhagyta a II. ütemet, később a már elfogadott 
pályázattal rendelkező projekt lezárását jelentő III. ütemet is. A felülvizsgált, helyenként 
szükségszerűen módosított kiviteli tervek alapján az I. és II. ütem munkálatai elkészültek, és folyik 
a III. ütem megvalósítása.  

A Népkert Sporttelep fejlesztése az alábbi projektelemekből áll: 

 Parkoló építése: 1352,2 m2 térburkolat és 1069,8 m2 aszfaltburkolat   

 Rekortán pálya (öntött gumiburkolatú edzőfelület) 33*11 m-es méretben  

 Locsolórendszer átalakítása és csapadékcsatorna építése 

 Nagypálya lelátó újjáépítése 

A fejlesztés II. ütemének MLSZ által jóváhagyott kivitelezési összege 228 millió Ft volt, melyből 
70%, azaz 159.600 e Ft TAO támogatás, a maradék 30%, azaz 68.400 e Ft az önrész összege, 
melyet Hatvan Város Önkormányzata a 36/2021. (VII.16.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 
biztosított.  

A II. ütemben tervezett lelátó megépült, a kivitelezési összeg a tervekhez képest módosult, így a 30 
%-os önrész összege 57.703.928,- Ft-ra változott, ezért az FC Hatvan Egyesület azzal a kéréssel 
fordult az Önkormányzathoz, hogy a fenti határozattal jóváhagyott és kiutalt összegből 10.696.072,- 
Ft összeg felhasználási célja módosításra kerüljön az alábbiak szerint: 

Az összeget a megépített lelátóhoz kapcsolódó tervezési, tereprendezési, valamint a II. és III. ütem 
befejezéséhez szükséges műszaki munkálatok kiadásaira kívánják elszámolni, mely kiadásokat a 
fent nevezett MLSZ sportfejlesztési projekt nem tartalmazott. 

A beruházásoknak, fejlesztéseknek köszönhetően a népkerti sporttelep tovább tudja bővíteni 
színvonalas szolgáltatásait a város lakosai, intézményei, diákjai és sportolói számára. 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Futball Club Hatvan 
Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) részére a 36/2021. (VII.16.) sz. képviselő-
testületi határozat alapján biztosított 68.400.000,- Ft összegből 10.696.072,- Ft összeg felhasználási 
célja módosításra kerüljön az alábbiak szerint: a Népkert Sportfejlesztési projekt keretein belül 
újjáépített nagypálya lelátó építéséhez kapcsolódó tervezési, tereprendezési; valamint a II. és III. 
ütem befejezéséhez szükséges műszaki munkálatok kiadásainak fedezete, mely kiadások nem 
számolhatók el az MLSZ projekt keretein belül. A támogatás teljes összege (68.400.000,- Ft) 
elszámolásának határideje 2023. január 31. napjára módosul. A felhasználási cél módosítása 
pénzügyi forrást nem igényel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2022. november 30.  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

Hatvan, 2022. november 21. 

 

Horváth Richárd 

polgármester 

 

Látta:  

dr. Kovács Éva 

       jegyző 
 


