
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Előkészítésben közreműködött: Stuller Andrea szervezési ügyintéző 

 
HAT/394 - …… /2022. 
 
 

Beszámoló 
az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű 

határozatairól 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 36. §-a alapján a bizottság átruházott hatáskörében eljárva 
meghozott határozatai tekintetében a bizottság elnöke köteles évente a képviselő-testületnek írásban beszámolni. 
 
 
Az SZMSZ 6. melléklete tartalmazza a bizottsági átruházott hatásköröket. Az Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottság 2021-ben 28 határozatot hozott átruházott hatáskörben, melyek az alábbiak: 
 
Határozat száma: 13/2021. (VI. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: a civil szervezetek támogatására biztosított Civil Alap keretek szerinti felosztásának 

megállapítása 
Határid ő: 2021. június 24. 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

A bizottság a tárgyi határozatával elfogadta a Civil Alap 2021-ben rendelkezésre álló, összesen 10 millió 
Ft támogatási összegének keretek közötti felosztását. A pályázati eljárások e határozat alapján kerültek 
lefolytatásra. 

 
Határozat száma: 14/2021. (VI. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott pályázatok kiírása 
Határid ő: 2021. június 24. 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

A pályázati kiírások közzétételre kerültek. 
 

Határozat száma: 34/2021. (VIII. 31.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: a 2021/2022. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
Határid ő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: intézményvezetők 

A határozat az intézmények vezetői részére megküldésre került. 
 
Határozat száma: 55/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: a Grassalkovich Művelődési Ház – Hatvani Meseösvény részére nyújtott támogatás 

utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezése 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

A határozat a Grassalkovich Művelődési Ház – Hatvani Meseösvény részére megküldésre került. 
 



 

 
 
 

 
Határozat száma: 56/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány részére nyújtott támogatás utólagos, 

támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezése 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

A határozat a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány részére megküldésre került. 
 
Határozat száma: 57/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: a VOKE Hatvani Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas Klubja részére nyújtott támogatás 

utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezése 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

A határozat a VOKE Hatvani Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas Klubja részére megküldésre került. 
 
Határozat száma: 58/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: a Maasluis-Hatvan Testvérvárosi Egyesület részére nyújtott támogatás utólagos, 

támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezése 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

A határozat a Maasluis-Hatvan Testvérvárosi Egyesület részére megküldésre került. 
 
Határozat száma: 59/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola Diákönkormányzata részére nyújtott 

támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának 
engedélyezése 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

A határozat az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola Diákönkormányzata részére megküldésre 
került. 

 
Határozat száma: 60/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: az EMSZE- Egészségügyi Műszaki Szakemberek Integrált Egyesülete részére nyújtott 

támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke  

A határozat az EMSZE –Egészségügyi Műszaki Szakemberek Integrált Egyesülete részére megküldésre 
került. 

 
Határozat száma: 61/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: a Civil Alapból juttatott támogatások 2020. évi elszámolásáról szóló beszámoló 

elfogadása 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke  

A bizottság a tárgyi határozatával elfogadta a Civil Alap Önszerveződő, öntevékeny közösségeket 
támogató; az Ifjúsági; a Sportfeladatokat, célokat támogató és az Egyházi keretéből kifizetett támogatások 
2020. évi elszámolásáról szóló beszámolót. 

 
Határozat száma: 68/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Futball Club Hatvan Egyesület Labdarúgó Szakosztálya számára kedvezményes 

teremhasználati díj biztosítása 
Határid ő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 



 

 
 
 

 
Határozat száma: 69/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Futball Club Hatvan Egyesület Kézilabda Szakosztálya számára kedvezményes 

teremhasználati díj biztosítása 
Határid ő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
Határozat száma: 70/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület számára kedvezményes teremhasználati 

díj biztosítása 
Határid ő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
Határozat száma: 71/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Triton Triatlon Sportegyesület Kosárlabda Szakosztálya számára kedvezményes 

teremhasználati díj biztosítása 
Határid ő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
Határozat száma: 72/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: ITF Harcművészetekért Alapítvány számára kedvezményes teremhasználati díj biztosítása 
Határid ő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
Határozat száma: 73/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Lokomotív Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya számára kedvezményes 

teremhasználati díj biztosítása 
Határid ő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
Határozat száma: 74/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Dancenet Sportegyesület számára kedvezményes teremhasználati díj biztosítása 
Határid ő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
Határozat száma: 75/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Pulzus Sport Egyesület számára kedvezményes teremhasználati díj biztosítása 
Határid ő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
Határozat száma: 76/2021. (IX. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Hatvani Akrobatikus Rock and Roll csoport számára kedvezményes teremhasználati díj 

biztosítása 
Határid ő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
 



 

 
 
 

Határozat száma: 115/2021. (XII. 14.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Futball Club Hatvan Egyesület Labdarúgó Szakosztálya számára kedvezményes 

teremhasználati díj biztosítása 
Határid ő: 2021. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
Határozat száma: 116/2021. (XII. 14.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Futball Club Hatvan Egyesület Kézilabda Szakosztálya számára kedvezményes 

teremhasználati díj biztosítása 
Határid ő: 2021. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
Határozat száma: 117/2021. (XII. 14.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület számára kedvezményes teremhasználati 

díj biztosítása 
Határid ő: 2021. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
Határozat száma: 118/2021. (XII. 14.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Triton Triatlon Sportegyesület Kosárlabda Szakosztálya számára kedvezményes 

teremhasználati díj biztosítása 
Határid ő: 2021. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
Határozat száma: 119/2021. (XII. 14.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: ITF Harcművészetekért Alapítvány számára kedvezményes teremhasználati díj biztosítása 
Határid ő: 2021. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 

Határozat száma: 120/2021. (XII. 14.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Lokomotív Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya számára kedvezményes 

teremhasználati díj biztosítása 
Határid ő: 2021. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
Határozat száma: 121/2021. (XII. 14.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Dancenet Sportegyesület számára kedvezményes teremhasználati díj biztosítása 
Határid ő: 2021. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
Határozat száma: 122/2021. (XII. 14.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Pulzus Sport Egyesület számára kedvezményes teremhasználati díj biztosítása 
Határid ő: 2021. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
 
 



 

 
 
 

 
Határozat száma: 123/2021. (XII. 14.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Határozat tárgya: Hatvani Akrobatikus Rock and Roll csoport számára kedvezményes teremhasználati díj 

biztosítása 
Határid ő: 2021. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

Az egyesület a döntésről értesítésre került. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti beszámolót szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
2021. évi átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
Hatvan, 2022. február 14. 
 
 
 Tarsoly Imre 
 a bizottság elnöke 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 


