
 
 

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

Bizottságának 2017. január 24-én a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Sinkovics Erika  Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 Szabó Ádám Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete 

Középfokú Diáksport Bizottság elnöke 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes a 
5 bizottsági tagból 5 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 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
1/2017. (I. 24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2017. január 24-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 Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alap-és Középfokú 

Diáksport Bizottsága 2016. évi beszámolójáról  
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2. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola létrehozása és fenntartása 
tárgyában létrejött megállapodás módosításáról 

 
3. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

 
4. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról 

 
5. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 

 
6. Előterjesztés a Hatvan Városi Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról, valamint 

Szervezeti Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 

7. Előterjesztés a Tavaszi Emlékhadjáratnak a Magyar Értéktárba és a hunkarikumok közé 
történő felvételének támogatásáról 

 
 Előterjesztő az 1-7. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

8. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 

 
9. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 

Diákönkormányzata részére nyújtott támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon 
történő felhasználásának engedélyezéséről 

 
 

10. Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. évi munkatervéről 
 
 Előadó a 1-10. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő a 8-10. napirendi pontnál: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 

11. Egyebek  
 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés felsőoktatási ösztöndíjszerződés módosításáról 
 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alap-és Középfokú 
Diáksport Bizottsága 2016. évi beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Itt van a városi DSB középiskolai elnöke. Ha még valaki nem tudja, Páldiné Pál Ilona nyugdíjba 
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ment, helyette Szabó Ádám vállalta el ezt a feladatot. Most ő fog koordinátorként a Megyei 
Diáksport Tanáccsal együttműködni. Tehát ami támogatást kap a középiskola és az általános iskola, 
a Megyei Diáksport Tanácsnál csapódik le. Szabó Ádám gyakorlatilag a versenyeket szervezi, és 
onnan kapják meg azt a pénzt, amit az önkormányzat a diáksportnak megítél. Továbbá 124 ezer 
forint nem került elköltésre és kérték, hogy év elején a nagy versenyek rendezésére el tudják ezt az 
összeget költeni, mert nagyon sokat szerepeltek a középiskolák az adventi rendezvényekkor, így 
nem tudták a terveket végrevinni, mert próbák voltak. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
2/2017. (I. 24.) 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 Heves Megyei Diáksport 
Tanács Hatvan és Körzete Alap-és Középfokú Diáksport Bizottsága 2016. évi beszámolójáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 
Körzete Alapfokú Diáksport Bizottsága 2016. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. február 13. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
3/2017. (I. 24.) 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 Heves Megyei Diáksport 
Tanács Hatvan és Körzete Alap-és Középfokú Diáksport Bizottsága 2016. évi beszámolójáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 
Körzete Középfokú Diáksport Bizottsága 2016. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. február 13. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4/2017. (I. 24.) 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 Heves Megyei Diáksport 
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Tanács Hatvan és Körzete Alap-és Középfokú Diáksport Bizottsága 2016. évi beszámolójáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Heves Megyei Diáksport Tanács 
Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottsága részére nyújtott 2016. évi önkormányzati 
támogatás tárgyévben fel nem használt részének, 124.515.- forintnak, a 2017. évi felhasználását. 
 
Határid ő: 2017. február 13. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola létrehozása és fenntartása 
tárgyában létrejött megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az egyházi iskolák kvóta szerint többet kapnak. Miért? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen, ott más a szorzó nagysága.  
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Ez jogszabályi háttér, központilag van így eldöntve. Tehát nem itt dől el, hogy ennek mi az indoka, 
arra sajnos mi nem tudunk válaszolni. 
Az eredeti együttműködési megállapodásban úgy volt, hogy az önkormányzat fizette a rezsit. Mivel 
most nagyobb a finanszírozás, így ezt nem vállaljuk, tehát a közüzemi díjakat közvetlenül ők fogják 
megfizetni. Ez az önkormányzat költségvetésében éves szinten megközelítőleg 5 millió forint 
megtakarítást jelent.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
5/2017. (I. 24.) 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 Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskola létrehozása és fenntartása tárgyában létrejött megállapodás 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
létrehozása és fenntartása, valamint ehhez kapcsolódóan a hatvani 2625 hrsz.-ú ingatlan használatba 
adása tárgyában a Váci Egyházmegye Ordináriusával megkötött együttműködési megállapodást a 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást 
módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2017. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
6/2017. (I. 24.) 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 Ady Endre Könyvtár 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.) 32/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító 
okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen 
határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2017. január 27. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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dr. Freili Géza bizottsági tag 
A DALI nem önálló intézmény, hanem a Grassalkovich Művelődési Ház része, ugye? 
 
Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
Igen. Mindig a Grassalkovich Művelődési Ház része volt. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Akkor így bővült a művelődési ház területe. 
 
Sinkovics Erika Ady Endre Könyvtár igazgatója 
A Hatvany Irén utcai épülettel bővül. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Továbbá bővül még a Hajós Alfréd utcai épülettel is, mert amire meg lett kérve célként a Magyar 
Államtól az épület, ott ezt a tevékenységet leginkább a művelődési ház tudja majd betölteni. A 
Magyar Állam felé éves szinten jelentést kell adni, hogy az a cél, amire ingyenesen meg lett kérve 
az épületrész, arra van-e hasznosítva. Intézményvezető úr pedig jelezte, hogy neki a meglévő 
termek nem elegendőek a civil szervezetek befogadására, ezért a könyvtár igazgatójával 
megegyezve, - mivel raktárépülete volt az Ady Endre Könyvtárnak ebben az időszakban a Hatvany 
Irén utcai épület -, ott egy közösségi házat kívánnak megvalósítani. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
7/2017. (I. 24.) 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 alapító okiratának módosításáról 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.) 59/2015. (II.12.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító 
okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a 
határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2017. február 10.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
2016-ben már tárgyalta ezt a bizottság, illetve a testület, de akkor még konkrétumokat nem küldtek 
a körzethatárokkal kapcsolatban. A kialakított körzethatárokat most kaptuk meg. Az előző 
véleményezésben az észrevételeinket jeleztük, ezt a körzethatárok kialakításánál figyelembe vették. 
Ezek az utcanév változások, illetve az új utcák elnevezéséből adódtak. Jelenleg az iskolai 
körzethatárok nem változnak. Ez csak egy véleményezési jog. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
8/2017. (I. 24.) 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 általános iskolák 
felvételi körzethatárainak véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg Központ (székhely: 1054 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) fenntartásában lévő hatvani általános iskolákhoz tartozó 
kötelező felvételt biztosító körzethatárok 2017/2018. tanévre szóló meghatározása 
véleményezésének tárgyában a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala (székhely: 3300 
Eger, Szarvas tér 1.) által megküldött általános iskolai felvételi körzethatárokkal egyetért, egyúttal 
javasolja az általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok 2017/2018. 
tanévre való meghatározása során – a 2017. évi beíratást megelőzően rendelkezésre álló aktuális 
adatok alapján – az arányosság megtartását, úgy hogy azzal a hátrányos helyzetű gyermekek 
arányos beiskolázása is biztosítva legyen. 
 
A Klebelsberg Központ Hatvani Tankerületi Központjával (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) 
történt egyeztetés alapján a tankerületi központ által 2017. évi beíratást megelőző adatösszesítés és 
javaslattétel az irányadó. 
 
Határid ő: 2017. február 15. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Városi Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról, valamint 
Szervezeti Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
9/2017. (I. 24.) 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 Városi Értéktár 
Bizottság tagjainak megválasztásáról, valamint Szervezeti Működési Szabályzatának elfogadásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(korábbi nevén: Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény) részére 406/2013. (VI.13.) számú 
határozatával a Hatvan Városi Értéktár létrehozására és gondozására vonatkozó megbízását 
visszavonja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény igazgatóját az Értéktár Bizottsági tagok visszahívására és tájékoztatására.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 
tájékoztassa a Megyei Értéktár Bizottság elnökét és a Hungarikum Bizottság elnökét. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10/2017. (I. 24.) 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 Városi Értéktár 
Bizottság tagjainak megválasztásáról, valamint Szervezeti Működési Szabályzatának elfogadásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Városi Értéktár Bizottság tagjainak 
2017. február 1. napjától határozatlan időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
 
Szinyei András – alpolgármester 
Márkus Marianna – Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója (magasabb vezetője) 
Sinkovics Erika – Ady Endre Könyvtár igazgatója (magasabb vezetője) 
Tóth Ivett – Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Pályázati Osztály vezetője 
Tompa Z. Mihály - VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház igazgatója 
 
A Hatvan Városi Értéktár Bizottság tagjai bármikor indokolás nélkül a képviselő-testület döntésével 
visszahívhatók. 



 

  

9

 
A Hatvan Városi Értéktár Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 
tájékoztassa a Megyei Értéktár Bizottság elnökét és a Hungarikum Bizottság elnökét. 
 
Határid ő: 2017. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
11/2017. (I. 24.) 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 Városi Értéktár 
Bizottság tagjainak megválasztásáról, valamint Szervezeti Működési Szabályzatának elfogadásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Hatvan Városi 
Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan Városi Értéktár Bizottság 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Tavaszi Emlékhadjáratnak a Magyar Értéktárba és a hunkarikumok közé 
történő felvételének támogatásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Bizonyára tudjátok, hogy ez Boldogon és Hatvanban is egyaránt megrendezésre került, mely 
mindkét településen elég nagy költségekkel járt. Most együtt próbáljuk megrendezni ezt a 
rendezvényt. Az emlékhadjárat több héten keresztül tartó rendezvénysorozat, tehát nem csak 
Hatvanban van.  
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez nagyon szép dolog, hogy ha hungarikum lesz.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Így van. A bizottság, illetve az önkormányzat támogatja. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Lehet, hogy a turizmust is fellendítené, ha hungarikum lenne. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
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Bízunk benne, hogy igen. 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
12/2017. (I. 24.) 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 Tavaszi 
Emlékhadjáratnak a Magyar Értéktárba és a hunkarikumok közé történő felvételének támogatásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az Isaszegi Értéktár Bizottság 
kezdeményezését a Tavaszi Emlékhadjárat rendezvénysorozat Nemzeti Értéktárba történő 
felvételére, a hungarikumok közötti nyilvántartására és felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező támogatói nyilatkozat aláírására. 
 
Határid ő: 2017. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági tag 
Minden évben, éves szinten 2 alkalommal van kiírva ez a pályázat, 10 millió forintos 
nagyságrendről beszélünk. Civil szervezetek, sportegyesületek, szakkörök pályázhatnak. Szinte 
bárki, aki megtalálja a pályázati tartalmat, amire szeretne pályázni, az pályázhat. Ez azért van ilyen 
korán, mert az évek tapasztalata az, hogy a tavaszi és a nyár eleji rendezvényekre már tudjanak 
készülni. Nagyon örülnek neki, mert nagy segítség az intézményeknek, óvodáknak, iskoláknak, 
civil szervezeteknek. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Ahogy elnök úr mondta, azért ilyen korai a kiírás, mert volt egy ilyen igény a civil szervezetek 
részéről, azonban mivel még nincs elfogadott költségvetése ilyenkor az önkormányzatnak, ezért a 
költségvetés elfogadása után szokott bejönni a keretösszegek megállapítása, és akkor fogunk 
konkrét számokat látni. Azonban a pályázat benyújtói már most el tudják készíteni a pályázatokat és 
be tudják nyújtani a kiírást követő 30 napon belül. Tehát ezzel kapcsolatban még fog jönni 
előterjesztés a konkrét keretösszegre. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
13/2017. (I. 24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletének 11. § (2)-(3) bekezdései alapján átruházott hatáskörében eljárva a civil szervezetek 
támogatására létrehozott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret, az Ifjúsági keret, 
a Sportfeladatokat, célokat támogató keret, a Nemzetiségi keret, valamint az Egyházi keret pályázati 
felhívását a határozat 1 – 5. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.  
A civil szervezetek támogatásának éves keretösszegéről a képviselő-testület Hatvan város 2017. évi 
költségvetésének elfogadásakor dönt. 
Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatot indokolás nélkül visszavonja. 
 
Határid ő: 2017. február 1. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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1.sz. melléklet 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret 

 
 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap 
Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretéből elnyerhető 2017. évi támogatásra. 
 
1. Pályázók köre / Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre 
 
1.1 Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzati rendeletben meghatározott civil szervezetek: 
a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt nyilvántartásba vett, vagy a 

szervezet részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra került, és az 
alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, 

b) azon alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt 
nyilvántartásba vett, vagy az alapítvány részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem 
benyújtásra került, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,  

c) azon jogi személyiség nélküli jogalanyok (klubok, baráti körök stb.), amelyek dokumentálhatóan 
folyamatosan működnek, mely folyamatos működést különösen az alábbi dokumentumokkal lehet 
igazolni: befogadó közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális intézmény 
nyilatkozata; bérleti szerződés; együttműködési megállapodás; az eddigi tevékenység 
fotódokumentációi. 

 
1.2. A támogatás feltétele, hogy  
a) a támogatható civil szervezetek a városhoz kapcsolódó vagy a városi lakosokat érintő programokat 

szerveznek,  
b) vállalják, hogy részt vesznek az önkormányzat által rendezett eseményeken szervezőként vagy 

fellépőként.  
c) az önkormányzat közigazgatási területén belüli székhellyel rendelkeznek; illetve nem hatvani 

székhelyű szervezet helyi szervezete, valamint a jogi személyiség nélküli jogalany pályázó az 
önkormányzat közigazgatási területén belül működik. 

 
2. A pályázat célja 
 
Pályázni az alábbi célokra, feladatokra lehet: 
a) - amelyek helyi érdekeket szolgálnak, 
 - öntevékenységre épülő szakmai, generációs vagy szabadidős keretben működnek, 
 - szabadidős, kulturális, ismeretterjesztő, helytörténeti, természet- és környezetvédelmi jellegű 

programokat valósítanak meg; 
b)  - az a) pontban foglalt feladatok megvalósítása érdekében a működéshez szükséges technikai, tárgyi 

és műszaki feltételek megteremtésének elősegítésére, valamint működési költségek támogatására 
nyújtható be a pályázat.  

 
3. Az elnyerhető támogatás mértéke 
 
Az egy pályázó által elnyerhető támogatás legmagasabb összege: 200.000,- Ft. 
 
4. A pályáztatás rendje 
 
4.1. Egy pályázó – pályázati kiírásonként – csak egy pályázatot nyújthat be. A közművelődési és 
közgyűjteményi intézmények több általuk befogadott csoport vonatkozásában is adhatnak be pályázatot. A 
sportegyesületek több – saját keretükön belül működő – jogi személyiség nélküli szakosztály 
vonatkozásában adhatnak be pályázatot. Több keretre beadott pályázat esetén csak egy pályázat támogatható. 
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A kereten belül egynél több pályázat benyújtása esetén a pályázó minden pályázata érvénytelenné válik. 
Intézmények több pályázatot is benyújthatnak több befogadott csoport nevében, azonban egy csoport 
nevében a kereten belül csak egy pályázatot nyújthatnak be. Pályázni a pályázat kiírásának évében történő 
működésre, működéshez szükséges technikai eszközökre vagy megvalósítandó programokra lehet. 
 
4.2. Nem jogosult támogatásra az a társadalmi szervezet, alapítvány, csoport, amely Hatvan Város 
Önkormányzatától a tárgyévben e pályáztatási rendszeren kívül bármely más jogcímen támogatásban, átadott 
pénzeszközben részesült, kivéve a polgármesteri keretből nyújtott támogatást. 
 
4.3. Pályázni a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete szerinti pályázati adatlap Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton történő 
benyújtásával lehet a kiírástól számított 30 napon belül. A határidőn túl beérkezett pályázatokat – a határidő 
túllépésre való tekintettel – el kell utasítani. 
 
4.4. Pályázni az adatlap hiánytalan kitöltésével és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet: 
a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés közjegyző által hitelesített másolata, 

vagy az eredeti végzés – az illetékes ügyintézőnek való egyidejű bemutatással – egyszerű másolata; 
jogi személyiség nélküli jogalany esetén annak igazolása az adott intézmény részéről, hogy a 
közösség vagy csoport több mint egy éve működik, 

b) az egyesület képviselőjének aláírási címpéldánya/ aláírási mintája,  
c) az egyházközségek kivételével a pályázó eddigi tevékenységének részletes leírása, 
d) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes leírása, 
e) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes költségvetése, vagy éves működésének 

költségvetése, 
f) sportegyesületek esetében a sportedzői képesítés másolata. 
 
4.5. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
4.6. Az első félévi pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 3. 
A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2017. március 3-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
 
6. Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indoklás nélkül visszavonja. 
 
Hatvan, 2017. február 1. 

 
 

 Tarsoly Imre 
     Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
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2. sz. melléklet 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
Ifjúsági keret  

 
 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap Ifjúsági 
keretéből elnyerhető 2017. évi támogatásra. 
 
1. Pályázók köre / Ifjúsági keretre 
 
1.1 Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzati rendeletben meghatározott civil szervezetek: 
a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt nyilvántartásba vett, vagy a 

szervezet részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra került, és az 
alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, 

b) azon alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt 
nyilvántartásba vett, vagy az alapítvány részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem 
benyújtásra került, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,  

c) azon jogi személyiség nélküli jogalanyok (klubok, baráti körök stb.), amelyek dokumentálhatóan 
folyamatosan működnek, mely folyamatos működést különösen az alábbi dokumentumokkal lehet 
igazolni: befogadó közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális intézmény 
nyilatkozata; bérleti szerződés; együttműködési megállapodás; az eddigi tevékenység 
fotódokumentációi. 

 
1.2. A támogatás feltétele, hogy  
a) a támogatható civil szervezetek a városhoz kapcsolódó vagy a városi lakosokat érintő programokat 

szerveznek,  
b) vállalják, hogy részt vesznek az önkormányzat által rendezett eseményeken szervezőként vagy 

fellépőként.  
c) az önkormányzat közigazgatási területén belüli székhellyel rendelkeznek; illetve nem hatvani 

székhelyű szervezet helyi szervezete, valamint a jogi személyiség nélküli jogalany pályázó az 
önkormányzat közigazgatási területén belül működik. 

 
2. A pályázat célja 
 
Pályázni az alábbi célokra, feladatokra lehet: 
a) ifjúsági korosztály számára rendszeresen szervezett közösségi összejövetelek, klubok programjainak 

szervezésére,  
b) gyermek- és ifjúsági érdekképviseletre.  
 
3. Az elnyerhető támogatás mértéke 
 
Az egy pályázó által elnyerhető támogatás legmagasabb összege: 200.000,- Ft. 
 
4. A pályáztatás rendje 
 
4.1. Egy pályázó – pályázati kiírásonként – csak egy pályázatot nyújthat be. A közoktatási, közművelődési és 
közgyűjteményi intézmények több általuk befogadott csoport vonatkozásában is adhatnak be pályázatot. A 
sportegyesületek több – saját keretükön belül működő – jogi személyiség nélküli szakosztály 
vonatkozásában adhatnak be pályázatot. Több keretre beadott pályázat esetén csak egy pályázat támogatható. 
A kereten belül egynél több pályázat benyújtása esetén a pályázó minden pályázata érvénytelenné válik. 
Intézmények több pályázatot is benyújthatnak több befogadott csoport nevében, azonban egy csoport 
nevében a kereten belül csak egy pályázatot nyújthatnak be. Pályázni a pályázat kiírásának évében történő 
működésre, működéshez szükséges technikai eszközökre vagy megvalósítandó programokra lehet. 
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4.2. Nem jogosult támogatásra az a társadalmi szervezet, alapítvány, csoport, amely Hatvan Város 
Önkormányzatától a tárgyévben e pályáztatási rendszeren kívül bármely más jogcímen támogatásban, átadott 
pénzeszközben részesült, kivéve a polgármesteri keretből nyújtott támogatást. 
 
4.3. Pályázni a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete szerinti pályázati adatlap Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton történő 
benyújtásával lehet a kiírástól számított 30 napon belül. A határidőn túl beérkezett pályázatokat – a határidő 
túllépésre való tekintettel – el kell utasítani. 
 
4.4. Pályázni az adatlap hiánytalan kitöltésével és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet: 
a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés közjegyző által hitelesített másolata, 

vagy az eredeti végzés – az illetékes ügyintézőnek való egyidejű bemutatással – egyszerű másolata; 
jogi személyiség nélküli jogalany esetén annak igazolása az adott intézmény részéről, hogy a 
közösség vagy csoport több mint egy éve működik, 

b) az egyesület képviselőjének aláírási címpéldánya/ aláírási mintája,  
c) az egyházközségek kivételével a pályázó eddigi tevékenységének részletes leírása, 
d) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes leírása, 
e) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes költségvetése, vagy éves működésének 

költségvetése, 
f) sportegyesületek esetében a sportedzői képesítés másolata. 
 
4.5. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
4.6. Az első félévi pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 3. 
A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2017. március 3-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
 
6. Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indoklás nélkül visszavonja. 
 
Hatvan, 2017. február 1. 

 
 

 Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
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3. sz. melléklet 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
Sportfeladatokat, célokat támogató keret 

 
 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap 
Sportfeladatokat, célokat támogató keretéből elnyerhető 2017. évi támogatásra. 
 
1. Pályázók köre / Sportfeladatokat, célokat támogató keretre 
 
1.1 Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzati rendeletben meghatározott civil szervezetek: 
a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt nyilvántartásba vett, vagy a 

szervezet részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra került, és az 
alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, 

b) azon alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt 
nyilvántartásba vett, vagy az alapítvány részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem 
benyújtásra került, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,  

c) azon jogi személyiség nélküli jogalanyok (klubok, baráti körök stb.), amelyek dokumentálhatóan 
folyamatosan működnek, mely folyamatos működést különösen az alábbi dokumentumokkal lehet 
igazolni: befogadó közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális intézmény 
nyilatkozata; bérleti szerződés; együttműködési megállapodás; az eddigi tevékenység 
fotódokumentációi. 

 
1.2. A támogatás feltétele, hogy  
a) a támogatható civil szervezetek a városhoz kapcsolódó vagy a városi lakosokat érintő programokat 

szerveznek,  
b) vállalják, hogy részt vesznek az önkormányzat által rendezett eseményeken szervezőként vagy 

fellépőként.  
c) az önkormányzat közigazgatási területén belüli székhellyel rendelkeznek; illetve nem hatvani 

székhelyű szervezet helyi szervezete, valamint a jogi személyiség nélküli jogalany pályázó az 
önkormányzat közigazgatási területén belül működik. 

 
2. A pályázat célja 
 
Pályázni az alábbi célokra, feladatokra lehet: 
a) éves működési költség támogatására, 
b) sportrendezvények szervezésére,  
c) versenyeken való részvételre. 
 
3. Az elnyerhető támogatás mértéke 
 
Az egy pályázó által elnyerhető támogatás legmagasabb összege: 200.000,- Ft. 
 
4. A pályáztatás rendje 
 
4.1. Egy pályázó – pályázati kiírásonként – csak egy pályázatot nyújthat be. A közoktatási intézmények több 
általuk befogadott csoport vonatkozásában is adhatnak be pályázatot. A sportegyesületek több – saját 
keretükön belül működő – jogi személyiség nélküli szakosztály vonatkozásában adhatnak be pályázatot. 
Több keretre beadott pályázat esetén csak egy pályázat támogatható. A kereten belül egynél több pályázat 
benyújtása esetén a pályázó minden pályázata érvénytelenné válik. Intézmények több pályázatot is 
benyújthatnak több befogadott csoport nevében, azonban egy csoport nevében a kereten belül csak egy 
pályázatot nyújthatnak be. Pályázni a pályázat kiírásának évében történő működésre, működéshez szükséges 
technikai eszközökre vagy megvalósítandó programokra lehet. 
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4.2. Nem jogosult támogatásra az a társadalmi szervezet, alapítvány, csoport, amely Hatvan Város 
Önkormányzatától a tárgyévben e pályáztatási rendszeren kívül bármely más jogcímen támogatásban, átadott 
pénzeszközben részesült, kivéve a polgármesteri keretből nyújtott támogatást. 
 
4.3. Pályázni a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete szerinti pályázati adatlap Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton történő 
benyújtásával lehet a kiírástól számított 30 napon belül. A határidőn túl beérkezett pályázatokat – a határidő 
túllépésre való tekintettel – el kell utasítani. 
 
4.4. Pályázni az adatlap hiánytalan kitöltésével és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet: 

a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés közjegyző által hitelesített 
másolata, vagy az eredeti végzés – az illetékes ügyintézőnek való egyidejű bemutatással – 
egyszerű másolata; jogi személyiség nélküli jogalany esetén annak igazolása az adott 
intézmény részéről, hogy a közösség vagy csoport több mint egy éve működik, 

b) az egyesület képviselőjének aláírási címpéldánya/ aláírási mintája,  
c) az egyházközségek kivételével a pályázó eddigi tevékenységének részletes leírása, 
d) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes leírása, 
e) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes költségvetése, vagy éves 

működésének költségvetése, 
f) sportegyesületek esetében a sportedzői képesítés másolata. 

 
4.5. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
4.6. Az első félévi pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 3. 
A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2017. március 3-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
 
6. Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indoklás nélkül visszavonja. 
 
Hatvan, 2017. február 1. 

 
 

 Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
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4. sz. melléklet 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
Egyházi keret 

 
 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap Egyházi 
keretéből elnyerhető 2017. évi támogatásra. 
 
1. Pályázók köre / Egyházi keretre 
 
1.1 Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzati rendeletben meghatározott, a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 
2011. évi CCVI. törvényben meghatározott bevett egyházak Hatvanban tevékenykedő szervezeti egységei (a 
továbbiakban: egyházközség). 
 
1.2. Támogatás az önkormányzat közigazgatási területén belül működő egyházközségeknek nyújtható, amely 
a) a városhoz kapcsolódó vagy a városi lakosokat érintő programok szervezésére,  
b) Hatvan város hírét és tekintélyét növelő események megvalósítására, vagy  
c) az egyházközségen belül működő a) és b) pontban meghatározott célok elérését segítő közösségek  
működtetésére irányul. 
 
2. A pályázat célja 
 
Pályázni az 1.2 pontban meghatározott tevékenységre, működtetésre lehet. 
 
3. Az elnyerhető támogatás mértéke 
 
Az egy pályázó által elnyerhető támogatás legmagasabb összege: 200.000,- Ft. 
 
4. A pályáztatás rendje 
 
4.1. A támogatás iránt pályázhat az egyházközség, vagy az egyházközség igazolásával az egyházközségen 
belül működő jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződések az egyházközség útján. Az 
egyházközségek programjaik megvalósítására több pályázatot is benyújthatnak, ugyanazon program 
megvalósítására ugyanakkor csak egy pályázat nyújtható be. 
 
4.2. Pályázni a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklete szerinti pályázati adatlap Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton történő 
benyújtásával lehet a kiírástól számított 30 napon belül. A határidőn túl beérkezett pályázatokat – a határidő 
túllépésre való tekintettel – el kell utasítani. 
 
4.3. Pályázni az adatlap hiánytalan kitöltésével és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet: 
a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés közjegyző által hitelesített másolata, 

vagy az eredeti végzés – az illetékes ügyintézőnek való egyidejű bemutatással – egyszerű másolata; 
jogi személyiség nélküli jogalany esetén annak igazolása az adott intézmény részéről, hogy a 
közösség vagy csoport több mint egy éve működik, 

b) az egyesület képviselőjének aláírási címpéldánya/ aláírási mintája,  
c) az egyházközségek kivételével a pályázó eddigi tevékenységének részletes leírása, 
d) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes leírása, 
e) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes költségvetése, vagy éves működésének 

költségvetése, 
f) sportegyesületek esetében a sportedzői képesítés másolata, 
g) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
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közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben meghatározott bevett egyházak belső 
szabályzata alapján kiállított igazolás az egyházközség létezéséről, a képviseletre jogosult 
személyről. 

 
4.5. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
4.6. Az első félévi pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 3. 
A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2017. március 3-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
 
6. Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indoklás nélkül visszavonja. 
 
Hatvan, 2017. február 1. 

 
 

 Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 

5. sz. melléklet 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

Nemzetiségi keret 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap Nemzetiségi 
keretéből elnyerhető 2017. évi támogatásra. 
 
1. Pályázók köre / Nemzetiségi keretre 
 
1.1 Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzati rendeletben meghatározott civil szervezetek: 
a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt nyilvántartásba vett, vagy a 

szervezet részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra került, és az 
alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, 

b) azon alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt 
nyilvántartásba vett, vagy az alapítvány részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem 
benyújtásra került, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,  

c) azon jogi személyiség nélküli jogalanyok (klubok, baráti körök stb.), amelyek dokumentálhatóan 
folyamatosan működnek, mely folyamatos működést különösen az alábbi dokumentumokkal lehet 
igazolni: befogadó közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális intézmény 
nyilatkozata; bérleti szerződés; együttműködési megállapodás; az eddigi tevékenység 
fotódokumentációi. 

 
1.2. A támogatás feltétele, hogy  
a) a támogatható civil szervezetek a városhoz kapcsolódó vagy a városi lakosokat érintő programokat 
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szerveznek,  
b) vállalják, hogy részt vesznek az önkormányzat által rendezett eseményeken szervezőként vagy 

fellépőként.  
c) az önkormányzat közigazgatási területén belüli székhellyel rendelkeznek; illetve nem hatvani 

székhelyű szervezet helyi szervezete, valamint a jogi személyiség nélküli jogalany pályázó az 
önkormányzat közigazgatási területén belül működik. 

 
2. A pályázat célja 
 
Pályázni az alábbi programokra lehet: 
a) nemzetiségek történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismerésével, ápolásával, 

gyarapításával kapcsolatos programok szervezésére,  
b) nemzetiségi nyelvi oktatással és művelődéssel kapcsolatos programok szervezésére,  
a) c
)          nemzetiségek részére szervezett rendezvények megtartására, ilyen rendezvényeken való részvételre. 
 
3. Az elnyerhető támogatás mértéke 
 
Az egy pályázó által elnyerhető támogatás legmagasabb összege: 200.000,- Ft. 
 
4. A pályáztatás rendje 
 
4.1. Egy pályázó – pályázati kiírásonként – csak egy pályázatot nyújthat be. A közművelődési és 
közgyűjteményi intézmények több általuk befogadott csoport vonatkozásában is adhatnak be pályázatot. A 
sportegyesületek több – saját keretükön belül működő – jogi személyiség nélküli szakosztály 
vonatkozásában adhatnak be pályázatot. Több keretre beadott pályázat esetén csak egy pályázat támogatható. 
A kereten belül egynél több pályázat benyújtása esetén a pályázó minden pályázata érvénytelenné válik. 
Intézmények több pályázatot is benyújthatnak több befogadott csoport nevében, azonban egy csoport 
nevében a kereten belül csak egy pályázatot nyújthatnak be. Pályázni a pályázat kiírásának évében történő 
működésre, működéshez szükséges technikai eszközökre vagy megvalósítandó programokra lehet. 
 
4.2. Nem jogosult támogatásra az a társadalmi szervezet, alapítvány, csoport, amely Hatvan Város 
Önkormányzatától a tárgyévben e pályáztatási rendszeren kívül bármely más jogcímen támogatásban, átadott 
pénzeszközben részesült, kivéve a polgármesteri keretből nyújtott támogatást. 
 
4.3. Pályázni a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete szerinti pályázati adatlap Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton történő 
benyújtásával lehet a kiírástól számított 30 napon belül. A határidőn túl beérkezett pályázatokat – a határidő 
túllépésre való tekintettel – el kell utasítani. 
 
4.4. Pályázni az adatlap hiánytalan kitöltésével és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet: 

a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés közjegyző által hitelesített 
másolata, vagy az eredeti végzés – az illetékes ügyintézőnek való egyidejű bemutatással – 
egyszerű másolata; jogi személyiség nélküli jogalany esetén annak igazolása az adott 
intézmény részéről, hogy a közösség vagy csoport több mint egy éve működik, 

b) az egyesület képviselőjének aláírási címpéldánya/ aláírási mintája,  
c) az egyházközségek kivételével a pályázó eddigi tevékenységének részletes leírása, 
d) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes leírása, 
e) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes költségvetése, vagy éves 

működésének költségvetése, 
f) sportegyesületek esetében a sportedzői képesítés másolata. 

 
4.5. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
4.6. Az első félévi pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 3. 
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A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2017. március 3-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
 
6. Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indoklás nélkül visszavonja. 
 
Hatvan, 2017. február 1. 

 
 

 Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 
Diákönkormányzata részére nyújtott támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon 
történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Másra használták fel a támogatást, mint amire előzőleg kérték, de szintén a könyvtárnak az értékét 
növelték 2 tablet vásárlásával. Egy nagyobb projektort szerettek volna, de sajnos nem tudták 
megvenni, mert nagyobb értékű lett volna.  
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Mikor alakult ki ez a név, az Értékközvetítő és Képességfejlesztő? A többi iskolának semmi nincs 
így hozzátéve a nevéhez. Ez hogy jött? Mennyiben ad pluszt ez az iskola? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az iskola Zsolnay József professzor úr módszerével dolgozik. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Más iskola miért nem használja ezt a módszert, ha ez egy jó módszer, ha többet ad? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Valószínűleg egy városban két Zsolnay iskola nem férne meg, illetve nálunk is az oktatás más 
jellegű és ott is. A Kodályban a zenei alapokra fektetnek nagyobb hangsúlyt, komoly zenei képzést 
adnak a gyerekeknek.  
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
14/2017. (I. 24.) 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 Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános 
Iskola Diákönkormányzata (3000 Hatvan, Géza Fejedelem u. 2.) részére 2016. évben nyert Civil 
Alap támogatásnak „Közösségteremtő programok tárgyi eszközeinek fejlesztése projektor”  
vásárlása helyett az iskolai könyvtár tárgyi eszközeinek bővítésére, 2 db. tablet vásárlására történő 
felhasználását.  
 
Határid ő: 2017. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ez a munkaterv a minimum, amilyen kötelezettségeknek eleget kell tennünk, ez csak bővülhet. A 
tornatermek működtetése az önkormányzatnál maradt, így 50 %-os terembérleti kedvezményt 
tudunk biztosítani a sportegyesületek számára. Ez ilyen szempontból jó, hogy még az 
önkormányzat hatáskörében van, mert január elsejétől mindennek át kellett volna menni és ők 
rendelkeztek volna vele. Velük kellett volna alkudozniuk a kedvezményért, de lehet, hogy nem 
kaptak volna semmit, mert állami fenntartású.  
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
A KLIK-hez átkerültek az intézmények, ettől függetlenül továbbra is van beszámolási 
kötelezettségük? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Persze. Annak ellenére, hogy az intézmények a KLIK-hez kerültek, nagy mértékben támogatja az 
önkormányzat az iskolákat. Például az ingyen tankönyvekkel, az ingyenes úszásoktatással, a 
középiskolai, általános iskolai DSB-k támogatásával, stb. Tudjuk, hogy ezek a mi gyerekeink, így 
továbbra is jelentős támogatást kapnak. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez egy pozitívum. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Például az úszásoktatás támogatása is 20 millió forintos nagyságrendű az önkormányzatnak. Mivel 
már előírás, így más településekről is jönnek be, aminél már a KLIK nyújt támogatást az 
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önkormányzat részére. A jégpálya is nagyon kedvező áron van az iskolásoknak. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
15/2017. (I. 24.) 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 26. §-a alapján a 2017. évi munkatervét a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A bizottság felkéri a bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy a bizottsági ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék. 
 
Határid ő: 2017. január 24. (tájékoztatásra) 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 

A 15/2017. (I. 24.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 
 
 
11. 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, zárt ülést rendelt el. 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Kondek Zsolt Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 tagja elnöke 


