
 

 

 

HAT/        /2022.               Előkészítésben közreműködött: 
                                                                                       Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
                                              

Előterjesztés 
a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás 

alapján nyújtandó támogatásról 
 
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 az általa meghatározott célokra, így Bosch óvodai csoportok támogatására, 
és a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 8 évfolyamán ún. Bosch „B” osztályok 
támogatására, továbbá városfejlesztési beruházások támogatására kéri fordítani.  
 
A Robert Bosch Elektronika Kft.-vel lefolytatott egyeztetések alapján a városfejlesztési megállapodás 
keretein belül a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Bosch osztályok karácsonyi 
ajándékainak beszerzésére Hatvan Város Önkormányzata az „Alapítvány a hatvani I. István Általános 
Iskola támogatására” szervezet részére 300.000,- Ft összegű támogatást biztosít, mely összeget 
támogatott az alábbi beszerzésekre számolhatja el: karácsonyi ajándékok vásárlása, szolgáltatások 
igénybevétele (pl. mozi látogatás). 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 300.000,- Ft összegű támogatást nyújt az 
„Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány részére 
(székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8., adószáma:  18574605-1-10, bankszámlaszáma:  
11739054-20119605, képviseli: Lipkovics Erika kuratóriumi elnök), melyet az alapítvány a Hatvani 
Szent István Sportiskolai Általános Iskola Bosch osztályok karácsonyi ajándékainak vásárlására 
fordíthat. A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 
szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre 
áll. 

Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

Hatvan, 2022. december 8. 
                                      
Látta:         Horváth Richárd   

dr. Kovács Éva          polgármester                         
                 jegyző  



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy az „Alapítvány a 

hatvani I. István Általános Iskola támogatására” szervezet részére 300.000,- Ft összegű 

támogatást nyújtásához szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az „általános tartalék” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Hatvan, 2022. december 8. 

 

 

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

Johancsik Mónika 
      gazdálkodási irodavezető 
 
 
 


