
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2015. szeptember 22-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatalban megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

   Tarsoly Imre             a bizottság elnöke 

   Köves Gábor Nándorné           a bizottság tagja 

 Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

 Dr. Freili Géza  a bizottság tagja 

 
Igazoltan volt távol: 

   Tóth György István            a bizottság elnök-helyettese 

 

 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

  dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

  Petróczkiné Rajna Mónika közművelődési referens 

  Deákné Szecskő Krisztina költségvetési ügyintéző 

  Nagy Zsoltné Hatvani Százszorszép Óvoda mb. vezetője 

  Pető Lászlóné Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 

  Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 

  Tircsi Erika Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 

  Simon Attiláné Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 

  Varsányiné Kondek Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 

  Padányiné Kalocsai Edit Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 

  Maksáné Benei Katalin                     jegyzőkönyvvezető 

   
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, 
hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjének Köves Gábor Nándorné bizottsági tagot jelöljük ki. Amennyiben 
ezzel egyetértenek, kérem, igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással megválasztotta Köves Gábor 
Nándorné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 
122/2015. (IX. 22.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2015. szeptember 22-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezéséről 

 
2. Előterjesztés a Civil Alap 2015. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek 

elbírálásáról 
 

 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

3. Előterjesztés a civil szervezeteknek juttatott támogatások 2014. évet érintő felhasználásáról 
 
4. Előterjesztés a kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről sportegyesületek részére 

 
 Előadó az 1-4. napirendi pontig: dr. Kovács Éva aljegyző 
 Előterjesztő a 3-4. napirendi pontig: Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottság elnöke 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Komoly munkát és szakmai felkészültséget látok. Az óvodában nemcsak etetik, altatják a 
gyerekeket, hanem komoly szakmai háttérrel dolgoznak. Meglepetésként ért. Új dologként látom az 
önértékelést. Hogy látják ezt a kedves óvodavezetők a jövőre nézve? 
 
Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Az Óvodavezetői Munkaközösség vezetőjeként átvenném a szót. Új is meg nem is a feladat. 
Mindannyian dolgoztunk már a minőségfejlesztésben, ami tulajdonképpen az önértékelés leánykori 
neve. A pedagógusok előmeneteli rendszere így lesz egész. Kezdődik az óvodapedagógus 
önértékelésével, a vezető önértékelésével, az intézmény önértékelésével, majd a tanfelügyeleti 
minősítés következik, így épül fel a rendszer. Az önértékelési rendszer annyiban más, hogy külső 
értékelés is megjelenik. Ez sem teljesen igaz, hiszen a minőségbiztosítás része volt régen az 
úgynevezett partneri kapcsolat. Ebben az önértékelési rendszerben a pedagógus, a vezető, az 
intézmény értékeli önmagát. A pedagógust értékeli a szülő, a kollégák és a vezető. Az 
intézményvezetőt értékelik a beosztottak, a szülők, a fenntartó. Ez így épül fel. Először a saját 
munkánkban nézzük majd meg, hogy mi a fejlesztendő feladat. Az önértékelés önmagában semmit 
nem jelent, ha a végén nem értékeljük a pozitív vagy negatív hozadékot. Ha szükség van rá, akkor 
fejlesztési tervet lehet készíteni. Majd a tanfelügyelet ellenőrzi a munkát, megteszi a maga 
javaslatait, hogy a  minősítéskor mindezek egymásra épülve pozitív eredményt hozzanak.  



 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 7 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
123/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
azzal egyetért. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
124/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
azzal egyetért. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
125/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 



Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
azzal egyetért. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
126/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
azzal egyetért. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
127/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal 
egyetért. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
128/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal 
egyetért. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
129/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
azzal egyetért. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Civil Alap 2015. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek 
elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
130/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Civil Alap 2015. évi 
augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keret második félévi 
keretösszegét, 50.000,- Ft-ot pályázat hiányában átcsoportosítja az Egyházi keret második félévi 
keretösszegéhez, mely így 300.000,- Ft-ra emelkedik, további 50.000,- Ft-ot a Sportfeladatokat, 
célokat támogató kerethez, mely így 1.210.000.- Ft-ra emelkedik. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
131/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Civil Alap 2015. évi 
augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny 
közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező 
táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. október 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
132/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Civil Alap 2015. évi 
augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató 
keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett 
összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi 
forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/e. 
mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. október 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 



133/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Civil Alap 2015. évi 
augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok 
alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. 
évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre 
áll.  
 
Határid ő: 2015. október 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
134/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Civil Alap 2015. évi 
augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok 
alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt egyházközségeket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre 
áll.  
 
Határid ő: 2015. október 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a civil szervezeteknek juttatott támogatások 2014. évet érintő felhasználásáról 

 
Előterjesztő: Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Szeretném felhívni az intézmények figyelmét, hogy arra költsék a támogatást, amire konkrétan 
pályáztak. Az önkormányzathoz be lehet adni kérelmet más felhasználásra, hogy ha nem valósul 
meg egy pályázati cél, de a pályázati feltételeket be kell tartani. A nem megfelelő számlák 
visszafizetési kötelezettséggel járnak. 



  
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 10 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
135/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági   
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
elfogadja a civil szervezeteknek a Civil Alapból történő támogatásának 2014. évi elszámolásáról 
szóló tájékoztatót. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
136/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági   
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
utólagosan engedélyezi a Nyitott Ház Közhasznú Alapítvány (3000 Hatvan, Szent Mihály u. 12.) 
részére 2014-ben nyert Civil Alap támogatásnak a „Juniális Másképp” program megszervezése  
helyett adventi rendezvény megtartására történő felhasználását. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
137/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági   
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
utólagosan engedélyezi az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola Diákönkormányzata (3000 
Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2014-ben nyert Civil Alap támogatásnak a „Gyermeknapi vigadalom, 
családi ünnep” rendezvény megszervezése helyett, játszótéri eszköz beszerzésre történő 
felhasználását. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
138/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági   
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
utólagosan engedélyezi a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Természetismereti 
és Környezetvédelmi csoportja (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) részére 2014-ben nyert Civil 
Alap támogatásnak kirándulás szervezése helyett, könyvvásárlásra és reprezentációra történő 
felhasználását. 
 



Határid ő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
139/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági   
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
utólagosan engedélyezi a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Bakancs Egyesülete 
(3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) részére 2014-ben nyert Civil Alap támogatásnak „Tortúra” 
nevű program szervezése helyett, könyvvásárlásra és reprezentációra történő felhasználását. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
140/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági   
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
utólagosan engedélyezi a Grassalkovich Művelődési Ház - Arlequin zenekar (3000 Hatvan, Kossuth 
tér 24.) részére 2014-ben nyert Civil Alap támogatásnak hangszerek és tartozékok beszerzése helyett 
hangfelvétel készítésére történő felhasználását. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
141/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági   
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
utólagosan engedélyezi a Grassalkovich Művelődési Ház – Lator Blues Band zenekar (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) részére 2014-ben nyert Civil Alap támogatásnak technikai eszközök javítása és 
cseréje helyett, műsorszolgáltatásra történő felhasználását. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
142/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági   
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
utólagosan engedélyezi a Grassalkovich Művelődési Ház – Hatvani Zenésztalálkozó Klub (3000 
Hatvan, Kossuth tér 24.) részére 2014-ben nyert Civil Alap támogatásnak eszközök beszerzése 
mellett, művészi tevékenységre történő felhasználását. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
143/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági   
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 



35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
utólagosan engedélyezi a Grassalkovich Művelődési Ház – Hatvan Jam Band (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) részére 2014-ben nyert Civil Alap támogatásnak működési költségek helyett, 
művészeti tevékenységre történő felhasználását. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
144/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági   
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
utólagosan engedélyezi a Grassalkovich Művelődési Ház – Ága-Bága zenekar (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) részére 2014-ben nyert Civil Alap támogatásnak hangfalak vásárlása helyett, 
zongora vásárlására történő felhasználását. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről sportegyesületek részére 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 13 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
145/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Futball Club Hatvan számára 2015. október 1-től 2016. szeptemberig 30-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 220 óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2015. szeptember 25.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
146/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület számára 2015. október 1-től 2016. szeptemberig 
30-ig 50%-os kedvezménnyel összesen 350 óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2015. szeptember 25.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 



 
147/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Lokomotív Sport Egyesület  számára 2015. október 1-től 2016. szeptember 30-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 60 óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2015. szeptember 25.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
148/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztálya számára 2015. október 1-től 2016. szeptember 30-ig 
50%-os kedvezménnyel összesen 120 óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2015. szeptember 25.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
149/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztálya számára 2015. október 1-től 2016. szeptember 30-ig 
50%-os kedvezménnyel összesen 60 óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2015. szeptember 25.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján. 
 
150/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva az 
ITF Harcművészetekért Alapítvány számára 2015. október 1-től 2016. szeptember 30-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 170 óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2015. szeptember 25.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
151/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Lokomotív SE Asztalitenisz Szakosztály számára 2015. október 1-től 2016. szeptember 30-ig 50%-
os kedvezménnyel összesen 180 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 



152/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
CIT-CAR Táncsport Egyesület számára 2015. október 1-től 2016. szeptember 30-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 250 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda  útján 
 
153/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
TKD Spirit Egyesület számára 2015. október 1-től 2016. szeptember 30-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 140 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
154/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvani Ju Jitsu Dojo számára 2015. október 1-től 2016. szeptember 30-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 300 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
155/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvani Harcművészek a Gyermekekért Alapítvány (Bujutsu-Kai Kenshin-Ryú) számára 2015. 
október 1-től 2016. szeptember 30-ig 50%-os kedvezménnyel összesen 50 óra teremhasználatot 
biztosít. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
156/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvani Thai Box Egyesület számára 2015. október 1-től 2016. szeptember 30-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 140 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 



 
157/2015. (IX.22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
sportfejlesztési koncepció alapján jóváhagyja, hogy a bizottság határozata alapján 2014-ben 
kedvezményes teremhasználatban részesült civil szervezetek a 2014.évre meghatározott 
kedvezményt, valamint kedvezményes teremhasználati óraszámot 2015. január 1-jétől 2015. 
szeptember 30-ig időarányosan igénybe vegyék. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 25.   
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnöke megköszönte a bizottság 
tagjainak és a meghívottaknak az ülésen való részvételét és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ................................... ....................................  
 Köves Gábor Nándorné        Tarsoly Imre 
         a bizottság tagja         a bizottság elnöke 
 
 


