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Határozat száma:  720/2018. (XI. 19.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 19-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú támogatásról 
2. Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvodának a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel történő 

együttműködésének támogatásáról 
3. Előterjesztés a Lesznai Anna Alapítvány támogatásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-3. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma:  721/2018. (XI. 19.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Futball Club Hatvan 
Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) részére az önkormányzat tulajdonában álló hatvani 2640 
hrsz.-ú és 2638/2 hrsz.-ú ingatlanokon (természetben Hatvan, Népkert utca 2.) a Magyar Labdarúgó Szövetség 
sportfejlesztési programja keretében megvalósulásra kerülő 81 férőhelyes parkoló kialakításához, műfüves 
kispálya felújításához és 363 m2 nagyságú rekortán felület kialakításához.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  722/2018. (XI. 19.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott be/SFP16807/2017/MLSZ számú 
sportfejlesztési támogatáshoz szükséges bruttó 27.293.062,-Ft összegű saját forrást biztosít az alábbiak szerint: 
 

Beruházás megnevezése  Bruttó összeg  Önrész összege  
81 férőhelyes parkoló 
kialakítása 21.000.000,- Ft 

műfüves kispálya felújítása 8.737.062,- Ft 
363 m2 rekortán felület 
kialakítása 10.080.054,- Ft 

14.346.409,- Ft 

3 db kisbusz beszerzése 31 500 000,- Ft 9 450 000,- Ft 
pályakarbantartó gép 
beszerzése 11 655 510,- Ft 3 496 653,- Ft 

Összesen:  89.972.626,- Ft 27.293.062,- Ft 
 
Az önerő biztosításhoz szükséges bruttó 27.293.062,- Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „FC 
Hatvan Egyesület-pályázati önrész” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. (önerő biztosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  723/2018. (XI. 19.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési programja keretében 
megvalósított fejlesztéshez utólagosan bruttó 1.790.700,- Ft összegű önerőt biztosít. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „FC Hatvan Egyesület-pályázati önrész” 
költséghelyen rendelkezésre áll.   
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat, 
valamint a 722/2018 (XI. 19.) sz. határozat szerinti pénzügyi támogatásról szóló, a határozat mellékletét képező 
támogatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. (önerő biztosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

Hatvan Város Önkormányzata  (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15729394-8411-321-
10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-
56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester ; (a továbbiakban: Támogató) 

másrészről a  
Futball Club Hatvan Egyesület  (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.; adószáma: 19136840-1-10; 
bankszámlaszáma: OTP Bank 11739054-20132149; tel.: 06-30/221-39-76; képviseli: Ofella Zoltán elnök  (a 
továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére 
 

29.083.762,- Ft, azaz 
 Huszonkilencmillió-nyolcvanháromezer-hétszázhatvank ettő forint  

 
összegű támogatást biztosít a 2018. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások terhére. 
 
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel: 
 

-  a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési programja keretében megvalósított 
fejlesztéshez       bruttó 1.790.700,-Ft 
- műfüves kispálya felújítására, 81 férőhelyes parkoló kialakítására, 363 m2 nagyságú rekortán felület 

kialakítására       bruttó 14.346.409,- Ft 
- 3 db kisbusz beszerzésre     bruttó 9.450.000,- Ft 
- pályakarbantartó gép beszerzésre    bruttó 3.496.653,- Ft  

 
3. a)  A támogatás összegét a Támogató egy összegben átutalással fizeti ki a Támogatott 
részére. 
 
b) A kifizetés feltétele, a Támogatott részére kifizetett összegre vonatkozóan, ha a Támogatott az összeget nem 
szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére. 
 
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Támogató a 
Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű 
felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2019. január 31. napjáig a  teljes összeg felhasználásáról köteles 
elszámolni a Támogató felé, valamint szakmai beszám olóját benyújtani a mellékletét képez ő 
dokumentumokkal együtt. 
 

5. A támogatásról a vonatkozó rendelet mellékletét képező elszámoló lap kitöltésével, szakmai beszámolóval, 
saját nevére kiállított számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A számláknak 
és bizonylatoknak a Gazdálkodási Iroda által hitelesített másolatnak kell lenniük. A szakmai beszámolót és a 
kitöltött elszámoló lapot a mellékelt számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal a 4. pontban 
feltüntetett határidőre a Gazdálkodási Irodára kell benyújtani. 
 
6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél nem 
valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt 
tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-
49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
 
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott célra 
használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 
támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak 
tekintve – a Gazdálkodási Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél 
vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe esés napjától 
számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.  
 
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:  
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,  
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik – a 
Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – a Támogatottnak a támogatásról le kell 
mondania, 
- közérdekből nyilvános a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy 
által a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő 
adat, azonban annak megismerésére a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. 



 
8. Ezen megállapodás a 2018. évre érvényes.  
 
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn.  
 
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
11. A jelen szerződés egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen 
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 
 
Hatvan, 2018. november     . 
  
 …................................................   …....................................................  
  Támogató         Támogatott     
         Horváth Richárd         Ofella Zoltán 
           polgármester             elnök 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
…......................................................... 
   Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 

 
Határozat száma:  724/2018. (XI. 19.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 
9.) fenntartója együttműködési megállapodást köt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel (1061 Budapest, 
Liszt Ferenc tér 8.) „A tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” 
elnevezésű EFOP-3.2.6-16-20016-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.  
A képviselő-testület felkéri a Hatvani Varázskapu Óvoda intézményvezetőjét, hogy az együttműködési 
megállapodásban foglalt valamennyi programról, a projekthez kapcsolódó szakmai beszámolókhoz, 
adatszolgáltatáshoz szükséges adatokról, személyes közreműködésben részt vevő alkalmazottakkal kötött 
megállapodásokról, valamint az óvoda használatába adott eszközökről és minden a megállapodást érintő 
eseményről, tevékenységéről írásban tájékoztassa a fenntartót.” 

 
H a t á r i d ő  : folyamatos, az együttműködési megállapodás aláírása 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvani Varázskapu Óvoda intézményvezetője 
  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján (az együttműködési megállapodás 

aláírására) 
 

Határozat száma:  725/2018. (XI. 19.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesznai Anna Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Ratkó 
József u. 10.) részére 127.000,- Ft, azaz Egyszázhuszonhétezer forint támogatást nyújt. A fenti összeg Hatvan 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a 
„Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

Készült:  45 példányban 
Szerkeszt őség:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


