
 

 

       

 Előkészítésben közreműködött:  

Tóth Ivett pályázati osztályvezető  

HAT/360-     /2023. 

 

Tájékoztató a 2022. évi pályázatokról  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyik kiemelt feladatának tekinti a hazai és 

uniós források felkutatását és minél szélesebb körű, hatékony forrás megszerzését és 

felhasználását.  

A 2020-2027. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szabályozza 

az elfogadott és működő operatív programokat. Hatvan Város Önkormányzata, mint jogi 

személy elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrásokra 

nyújtott be támogatási kérelmeket, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) 

támogatási alapba, melynek célja elsősorban a koronavírus járvány gazdasági és társadalmi 

hatásainak ellensúlyozása, illetve a gazdaság ellenállóképességének, fenntarthatóságának és a 

zöld és a digitális átmenettel kapcsolatos kihívásokra és lehetőségekre való felkészültségének 

a növelése. 

A Magyar Közlöny 2021. évi 175. számban megjelent a Kormány 1658/2021. (IX. 24.) Korm. 

határozata (a továbbiakban: Korm.határozat) a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról. 

A határozatból kiderül, hogy a fenntartható városfejlesztésre Hatvan városának 1,4 milliárd 

forint forráskeret lett biztosítva a 2021-2027 pályázati időszakra. 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott Előzetes Integrált Területi 

Programban Hatvan települése, fejlett városként lett jelölve, nevesítve. Így a Program 

keretében a település, mint a fenntartható városfejlesztés területe: „A Fenntartható 

városfejlesztés eszköz célterületének kijelölése a városok fejlettségi szintjét figyelembe véve 

történhet, így elsősorban a fejlett középvárosok (Eger, Gyöngyös, Hatvan) esetében kerülhet 

alkalmazásra az eszköz.” 
Város Allokált forrás összege millió Ft 

TOP Plusz 1. 
prioritás 
(ERFA) 

Fenntartható 
városfejlesztés 

TOP Plusz 2. 
prioritás (ERFA) 

Fenntartható 
energiahatékonyság 

TOP Plusz 3. 
prioritás 
(ESZA) 

Fenntartható 
humán 

fejlesztések 

TOP Plusz 3. 
prioritás 
(ERFA) 

Fenntartható 
humán 

infrastruktúra  

Összesen 

Eger MJV 4 514 millió Ft 1 951  millió Ft 593 millió Ft   1 252 millió Ft   8 310 millió Ft  

Gyöngyös 771 millió Ft 342 millió Ft 271 millió Ft 216 millió Ft 1 600 millió Ft 

Hatvan 850 millió Ft 124 millió Ft 237 millió Ft 189 millió Ft 1 400 millió Ft 
 

Összesen     11 310 millió 
Ft 

 

Hatvan város számára a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 

2027-ig a táblázatban szereplő prioritásokra nyújthat be pályázatokat, mely projektek az 



 

elfogadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában szerepelnek, az előkészítésük 

folyamatban van, amint kiírásra kerülnek a pályázati felhívások, a város benyújtja a 

támogatási kérelmeit. 

Az önkormányzat nevében továbbá számos hazai költségvetési forrásra és egyéb 

államháztartáson kívüli szervezetekhez is nyújtunk be pályázatokat, támogatási kérelmeket 

(pl. sportszövetségek, közalapítványok, alapítványok), valamint nemzetközi szervezethez is. 

Továbbá a hivatal Pályázati Osztálya készíti és bonyolítja a Hatvan Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat pályázatait is. 

Hatvan Város Önkormányzata 2022. év folyamán 13 db, a tájékoztató 1.sz mellékletében 

részletezett támogatási kérelmet, pályázatot nyújtott be.  

Az előző uniós ciklusban a 2014-2020-as Területi- és Településfejlesztési Operatív 

Programban Hatvan Város Önkormányzatának 6 támogatott projektje van, volt, melyeknek a 

megítélt támogatása összesen: 2.076.713.152.- Ft. Hatvan város közművelődési, kulturális 

intézményei, cégei a TOP -7.1.1-16-H-ERFA kódszámú projektekből nyertek támogatásokat 

elsősorban kulturális programok megvalósítására, eszközök beszerzésére. Az azt megelőző 

ciklusban a 2007-2013 Operatív Programokból (abban az időszakban még nem volt 

kifejezetten OP az önkormányzatok számára, tehát nem volt TOP) összesen 3.994.716.957.- 

Ft támogatást nyert el a város. 

A pályázatok számos területen nyújtanak lehetőséget források igénybevételére, mint például a 

közlekedés, a kultúra, a sport, az egészségügy, a közterületfejlesztés, továbbá az 

önkormányzati tulajdonú ingatlanokon történő infrastrukturális fejlesztések esetén. Továbbra 

is meg kell említeni a 2016. évben benyújtott 19 támogatási kérelmet is. A támogatási 

kérelmek első körben történő elutasítását követően a döntésekkel szemben kifogással élt 

önkormányzatunk, melyek elutasításra kerültek. Ezt követően azonban a Miniszterelnökség 

2018. február 6-án, illetve 2018. február 7-én kelt értesítő leveleiben arról tájékoztatta az 

önkormányzatot, hogy a kifogásokban foglaltaknak helyt adtak, és elrendelték a pályázatok 

ismételt eljárás keretében történő elbírálását és új döntések meghozatalát. Az új értékelési 

folyamatok eredményei továbbra sem ismertek, ezekről értesítést önkormányzatunk továbbra 

sem kapott. 

Hatvan Város Önkormányzata a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordít a pályázati 

lehetőségek felkutatására, eredményes és minél széleskörűbb, a város polgárai számára 

hasznos forrásfelhasználásra. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjék 

tudomásul venni. 

 

Hatvan, 2023. január 19. 

 Horváth Richárd 

 polgármester 

 

Látta: 

 

 dr. Kovács Éva 

 jegyző   



 
Benyújtott pályázatok 2022. év 

 

Szervezet Megnevezés Tárgy Támogatás összege 

Támoga
tás 

intenzit
ása 

Állapot 

Miniszterelnökség 
RRF-1.1.2-2021 

„Bölcsődei nevelés 
fejlesztése” 

Újhatvanban 2 csoportszobás 
24 férőhelyes bölcsőde 

építése 
347 018 613 100 % 

Támogatást nyert, megvalósítása 
folyamatban van. 

Belügyminisztérium 

Önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló fejlesztések 
támogatása 

Belterületi utak, járdák, 
felújítása – Batthyány út 

felújítása 
40 000 000 50% 

Nem nyert támogatást forráshiány 
miatt, tartalék listára került és ott 

sem kapott támogatást. 

Aktív Magyarországért 
Felelős Kormánybiztos 

Országos Futópálya 
Építési Program 

Zagyva-liget rekortán 
borítású futópálya építése 

1017 m 
35 810 678 50 % Támogatást nyert, megépült. 

EMMI 
Közművelődési 

érdekeltségnövelő 
támogatás 

Grassalkovich Művelődési 
Ház informatikai eszköz és 
bútorbeszerzés 31 db szék 

400 000 40% 
Támogatást nyert, a bútorok és 

számítástechnikai eszközök 
beszerzésre kerültek. 

EMMI-CSNI 
Családbarát Hely 
tanúsító védjegy 

Hatvani Polgármesteri 
Hivatal, mint Családbarát 

Hely tanúsító védjegy 
- - 

Pozitív elbírálásban részesült 
(Bronzfokozat) 

Belügyminisztérium 
„Tehetségbarát  

Önkormányzat díj” 

Hatvan Város 
Önkormányzatának 

támogatási rendszerének 
bemutatása 

1 500 000 100 % 
Nem nyert támogatást forráshiány 

miatt.  

Pénzügyminisztérium   
TOP Plusz-1.3.1-21  

kódszámú  

„Fenntartható 
városfejlesztési stratégiák 

támogatása” 
33 155 020 100 % 

Támogatást nyert, támogatási 
szerződés megkötésre került, a 
megvalósítás folyamatban van. 

Magyar Labdarúgó 
Szövetség 

EMMI 

Országos Pályaépítési 
Program 

Hatvani 5.sz.Általános Iskola 
műfüves pálya felújítása 

13 992 616 90 % 
Támogatást nyert, előkészítés alatt 
áll. 

MOL-Új Európa 
Alapítvány és 
Agrárminisztérium 

 
„VárosFa Program” 

 
30 db fa 4 helyszínre 

 
- 

 
- 

Viola utcába 9 db Gömb szivarfa, 
Népkertbe 6 db Gömb szivarfa, a 
Zagyva-ligetbe 5 db Magas kőris, 2 
db Korai juhar, 3 db Keskenylevelű 



kőris, a Hatvan Városi 
Strandfürdőbe 3 db Korai juhar és 2 
db Keskenylevelű kőrist. 

Magyar Marketing 
Szövetség és Miskolci 
Egyetem 

„Városmarketing 
gyémánt” díj 

„Marketingstratégia, márka 
és identitásépítési, arculati 

program" kategória 
- - 

Elnyerte a díjat Hatvan Város 
Önkormányzata 

Magyar Labdarúgó 
Szövetség 

EMMI 

Országos Pályaépítési 
Program 

Hatvani Szent István 
Általános Iskola műfüves 

pálya felújítása 

17 331 630 90 % Támogatást nyert, előkészítés alatt 
áll. 

Magyar Női 
Karrierfejlesztési 

Szövetség 

„Legjobb Női 
Munkahely 2021” díj 

Hatvani Polgármesteri 
Hivatal, mint munkahely 

Különdíjat kapott 

- - A különdíj átadása és átvétele 
megtörtént. 

Honvédelmi 
Minisztérium 

Egyedi működési 
támogatás 

Markovits Kálmán Uszoda 
2022. évi egyedi működési 

támogatása  

16 510 000 100 % A támogatás elszámolása 
folyamatban van. 

 


