
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottságának 2016. szeptember 27-én a Városháza emeleti nagytermében 1500 órai 
kezdettel megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Lukács László osztályvezető 
 Talabér Zsuzsanna Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezető helyettese 
 Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
 Tircsi Erika  Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
 Vígné Végh Mónika Hatvani Napsugár Óvoda vezető helyettese 
 Nagy Zsoltné Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
 Varsányiné Kondek Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 
 Padányiné Kalocsai Edit Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 4 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 

Kérem, hogy vegyük le napirendől az első napirendi pontot (Előterjesztés az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) beosztására kiírt pályázat elbírálásáról). 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirend módosítást elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a napirendre tett módosító javaslatot elfogadta.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Kérte, hogy aki a napirendet a módosításokkal együtt elfogadja, igennel szavazzon. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
143/2016. (IX. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2016. szeptember 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 

 
1. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának 

kiírásáról 
 

2. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezéséről 

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

3. Előterjesztés az óvodavezetői városi munkaközösség 2016/2017. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezéséről 

 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 

4. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói 
értékeléséről 

 
5. Előterjesztés a Civil Alap 2016. évi augusztusi pályázat kiírására benyújtott kérelmek 

elbírálásáról 
 
 Előterjesztő az 4-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

6. Előterjesztés a civil szervezeteknek juttatott támogatások támogatási céltól eltérő módon 
történő felhasználásának utólagos engedélyezéséről 

 
7. Előterjesztés a kedvezményes díjú terembérletek odaítéléséről sportegyesületek részére 

 
 Előadó az 1-7. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő a 6-7. napirendi pontnál: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 

8. Egyebek 
 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának 
kiírásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
144/2016. (IX. 27.) 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 Grassalkovich 
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) igazgatói (magasabb vezetői) kinevezésére vonatkozó nyilvános 
pályázati felhívást tesz közzé a határozat mellékletét képező tartalommal  
 

Határid ő: 2016. október 5. (a pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
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: 
 
145/2016. (IX. 27.) 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 2016/2017. 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.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
azzal egyetért. 
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Határid ő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
146/2016. (IX. 27.) 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 2016/2017. 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.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
azzal egyetért. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
147/2016. (IX. 27.) 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 2016/2017. 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.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
azzal egyetért. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
148/2016. (IX. 27.) 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 2016/2017. 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.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
azzal egyetért. 
 



 

  

5

Határid ő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
149/2016. (IX. 27.) 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 2016/2017. 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.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal 
egyetért. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
150/2016. (IX. 27.) 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 2016/2017. 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.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal 
egyetért. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
151/2016. (IX. 27.) 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 2016/2017. 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.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
azzal egyetért. 
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Határid ő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az óvodavezetői városi munkaközösség 2016/2017. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Véleményem az, hogy jól egyeztetett munkával dolgoznak az óvodákban. Nagy eltérések nincsenek, 
ahogy a munkaterveket néztem. Ami szükséges, azt meg kell csinálni, másrészt pedig időbeli 
eltérések vannak az óvodák között. Nagyon kihasznált, 90% körüli az óvodák feltöltése. Az előző 
bizottsági ülésen is több gyermek felvétele is szükséges volt, amire az óvoda kész volt, hogy ezt 
megtegye. Hivatalból is átnézték a működésüket, és mindenki megfelelt a feltételeknek, ez 
dicséretes. Gazdaságilag az önkormányzat gondoskodik mindenről, az épület fenntartásban is pár 
dolog le volt írva. Azt hiszem, hogy jó rendszerben vannak az óvodák, azt fejezik ki az értékelések, 
hogy jól dolgoznak. Az értékelések nem kevés munkával járnak, ahogy láttam. Az önértékelést 
nemrég, talán tavaly vezették be. Mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
A munkaterv mindig a helyi sajátosságra vonatkozó terv, természetesen a törvényi előírásoknak 
megfelelően mindenki saját intézményére vonatkozóan határozza meg az az évi feladatait. A városi 
munkaközösség megpróbálja koordinálni ezt a munkát. A vezetők jó összhangban tudnak együtt 
dolgozni. Egyre több terület van, ahol megtaláljuk az együttműködést. Mivel az óvoda az egyetlen 
olyan köznevelési intézmény, ami az önkormányzatnál maradt, úgy gondoljuk, hogy nekünk arra 
szükségünk is van, hogy vált válnak vetve együtt dolgozzunk. Mindenkinek vannak tervei az idei 
évre vonatkozóan, amit szeretnénk megvalósítani. Az önértékelés labilis terület még mindig. Látjuk a 
változást, a program megálmodói is látják, hogy sok gyenge pont van. Változás történt már a nyár 
folyamán is, és még további egyszerűsítés várható. Mi bízunk abban, hogy tovább fog 
egyszerűsödni, sokkal kevesebb adminisztrációval jár majd. Én úgy gondolom, hogy ennek a 
végkifejletében jeleznie kellene az adott pedagógusról, vagy intézményről egy olyan korrekt képet, 
ami tényleg használható. Eddig papírokat gyártottunk és nem feltétlenül volt ez mindig hatékony, de 
most folyik a változás, ami remélhetőleg tényleg további egyszerűsödést hoz.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Sok sikert, kitartást kívánok a nevelési évre. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
152/2016. (IX. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
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Bizottsága Tarsoly Imre bizottsági előterjesztésében megtárgyalta az óvodavezetői városi 
munkaközösség 2016/2017. 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 az óvodavezetői városi munkaközösség 
2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30.  
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói 
értékeléséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
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: 
 
153/2016. (IX. 27.) 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 Hatvan Város 
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2016. október 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
154/2016. (IX. 27.) 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 Hatvan Város 
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Csicsergő Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2016. október 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
155/2016. (IX. 27.) 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 Hatvan Város 
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2016. október 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
156/2016. (IX. 27.) 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 Hatvan Város 
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Napsugár Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2016. október 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
157/2016. (IX. 27.) 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 Hatvan Város 
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Százszorszép Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2016. október 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 

  

9

 
158/2016. (IX. 27.) 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 Hatvan Város 
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Varázskapu Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2016. október 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
159/2016. (IX. 27.) 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 Hatvan Város 
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2016. október 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Civil Alap 2016. évi augusztusi pályázat kiírására benyújtott kérelmek 
elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Két alkalommal lehet egy évben pályázni. Márciusra előre lett hozva az első, hogy a nyári 
programokat mindenki időben el tudja kezdeni szervezni, meg tudja valósítani. A második augusztus 
végére lett bekérve, hogy most el tudjuk bírálni a pályázatokat. Reméljük, hogy ez is hozzájárul az 
álmok megvalósításához. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
A kisebbség nem használta fel most sem a 100 ezer Ft-ot? Az egyházi rész jól jár vele, mert nekik 
annyival több lesz, de miért nem használják fel? 
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Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A pályázat kiírásra került. A kiírásról gyakorlatilag mindenki értesül. Ehhez megfelelő pályázatot 
szükséges benyújtani, ami nem történt meg. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén is kapnak erről tájékoztatást. 
 
 
Egyéb 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: 
 
160/2016. (IX. 27.) 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 2016. évi 
augusztusi pályázat 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, 100. 000,- Ft-ot pályázat hiányában átcsoportosítja az egyházi keret második félévi 
keretösszegéhez, mely így 350. 000.- Ft-ra emelkedik. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
161/2016. (IX. 27.) 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 2016. évi 
augusztusi pályázat 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 határozat mellékletét képező 
táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. október 17. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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162/2016. (IX. 27.) 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 2016. évi 
augusztusi pályázat 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 határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett 
összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi 
forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/e. 
mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. október 17. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
163/2016. (IX. 27.) 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 2016. évi 
augusztusi pályázat 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 határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt 
alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre 
áll.  
 
Határid ő: 2016. október 17. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
164/2016. (IX. 27.) 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 2016. évi 
augusztusi pályázat 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 
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alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt 
egyházközségeket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek 
támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. október 17. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a civil szervezeteknek juttatott támogatások támogatási céltól eltérő módon 
történő felhasználásának utólagos engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Történt olyan, hogy nem arra használták fel a támogatást, amire kérték, mivel nem jött létre az, amit 
meg szerettek volna valósítani, így utólagos engedélyét kérik a bizottságnak a felhasználáshoz. Én 
úgy gondolom, hogy nemes célra történt a felhasználás. Ha nem érkezik meg a másik cégtől vagy 
támogatótól várt felajánlás, akkor ezt tudjuk tolerálni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan az 4 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: 
 
165/2016. (IX. 27.) 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 – Barna Hang (3000 Hatvan, Kossuth tér 
24.) részére 2015-ben nyert Civil Alap támogatásnak „Hangszerek és tartozékok beszerzése”  
helyett egy országosan ismert zenekar mellett egy nagyszabású koncerten való részvételen történő 
felhasználását. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
166/2016. (IX. 27.) 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 – Treff zenekar (3000 Hatvan, Kossuth tér 
24.) részére 2013-ban nyert Civil Alap támogatásnak „Hangszerek és tartozékok beszerzése” helyett 
egy fesztiválon való fellépésen történő felhasználását.  
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Határid ő: 2016. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
167/2016. (IX. 27.) 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 2015-ben nyert Civil Alap támogatásnak „Technikai eszközök 
beszerzése” helyett országosan elismert előadóművészek meghívására és workshopok szervezésére 
történő felhasználását.  
 
Határid ő: 2016. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
168/2016. (IX. 27.) 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 2015-ben nyert Civil Alap támogatásnak „Hangszerek és tartozékok 
beszerzése” helyett egy külföldi fesztiválon való fellépésen történő felhasználását. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a kedvezményes díjú terembérletek odaítéléséről sportegyesületek részére 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A sportegyesületek 50 %-os kedvezményt kapnak minden évben, illetve év közben is, attól függően, 
hogy mikor kerül a szerződés megkötésre. Jelenleg 16 határozati javaslat van, ezzel tudjuk a 
sportegyesületeket támogatni. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez most csak december 31-ig szól? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen, mert a KLIK átalakul, átkerülnek az iskolák az államhoz. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan az 16 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: 
 
169/2016. (IX. 27.) 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 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 75 óra teremhasználatot biztosít. 

 
Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
170/2016. (IX. 27.) 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 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 
50%-os kedvezménnyel összesen 113 óra teremhasználatot biztosít. 

 
Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
171/2016. (IX. 27.) 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 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 15 óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
172/2016. (IX. 27.) 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 2016. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 30 óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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173/2016. (IX. 27.) 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 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 
50%-os kedvezménnyel összesen 15 óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
174/2016. (IX. 27.) 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 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 43 óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
175/2016. (IX. 27.) 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 Szakosztálya számára 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 50%-
os kedvezménnyel összesen 44 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
176/2016. (IX. 27.) 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 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 75 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
177/2016. (IX. 27.) 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 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 38 óra teremhasználatot biztosít. 
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Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
178/2016. (IX. 27.) 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 
Koko Fight Club Sportegyesület számára 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 63 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
179/2016. (IX. 27.) 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 számára 2016. október 1-től 2016. december 
31-ig 50%-os kedvezménnyel összesen 13 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
180/2016. (IX. 27.) 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 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 38 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
181/2016. (IX. 27.) 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 
Pulzus Sportegyesület számára 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 12 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
182/2016. (IX. 27.) 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 
Fortuna Tánccsoport Egyesület Hatvani Akrobatikus Rock and Roll Csoportja számára 2016. 
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október 1-től 2016. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel összesen 20 óra teremhasználatot 
biztosít. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
183/2016. (IX. 27.) 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 
Wing Tsun Kung – Fu Szövetség számára 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 38 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
184/2016. (IX. 27.) 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 
Érd Baseball és Softball Club számára 2016. október 1-től 2016. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 15 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Egyebek 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
nyílt ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Kondek Zsolt Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 tagja elnöke 


