
 
 

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

Bizottságának 2017. március 28-án 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 
 
Igazoltan volt távol: 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Lukács László osztályvezető 
 Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 Kutalik Márta az 5. sz. Általános Iskola igazgatója 
 Jagodics István a Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 

Általános Iskola igazgatója 
 Polonkai Zoltánné a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója 
 Pappné Dr. Forgács Edit PhD.  a Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium 

igazgatója 
 Ofella Zoltán a Futball Club Hatvan Egyesület vezetője 
 Soós Péter a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület vezetője 
 Varga János  a Lokomotív Sport Egyesület képviseletében 
 Máté Tibor a Lokomotív Sport Egyesület képviseletében 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 3 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 2 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
42/2017. (III. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
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Bizottsága 2017. március 28-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 Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési 

intézmények szakmai alapdokumentumainak módosításáról 
 

2. Előterjesztés a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani Tagintézményének 
átszervezéséről 

 
 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) 
pályázatának kiírásáról 

 
 Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 

4. Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel megkötendő 
együttműködési megállapodásokról 

 
5. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2017. évi támogatásáról 

 
6. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról 

 
7. Előterjesztés a Civil Alap 2017. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek 

elbírálásáról 
 

8. Előterjesztés a Civil Alapból juttatott támogatások 2016. évi felhasználásáról 
 
 Előadó az 4-8. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-8. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

9. Egyebek 
 

 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények 
szakmai alapdokumentumainak módosításáról 
 
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 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
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43/2017. (III. 28.) 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 Hatvani Tankerületi 
Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumainak 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Kossuth Lajos Általános 
Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) szakmai alapdokumentumának módosításával az 
iskola maximális létszámának 470 főre való növelésének tekintetében. 
 
Határid ő: 2017. április 7. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
44/2017. (III. 28.) 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 Hatvani Tankerületi 
Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumainak 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.) szakmai alapdokumentumának egyéb köznevelési 
foglalkozás pontjai közül „az általános iskolai iskolaotthoni nevelés” szöveg törlése 
vonatkozásában. 
 
Határid ő: 2017. április 7. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
45/2017. (III. 28.) 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 Hatvani Tankerületi 
Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumainak 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő 
és Képességfejlesztő Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) szakmai 
alapdokumentumában a különleges pedagógiai célok megvalósítása pont kiegészítésével az „emelt 
szintű ének-zene oktatás” feladat megnevezése vonatkozásában. 
Határid ő: 2017. április 7. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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46/2017. (III. 28.) 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 Hatvani Tankerületi 
Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumainak 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) szakmai alapdokumentuma 
vonatkozásában 
- az előkészítő szakiskolai nevelés-oktatás feladat szakmai alapdokumentumból való törlésével, 
valamint a 6. 1. 3. 4. készségfejlesztő speciális szakiskola megnevezés készségfejlesztő iskola 
előkészítő évfolyam megnevezésre módosításával; 
- az utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegységként történő működtetésével; 
- az előkészítő szakiskolai feladat, mint alapfeladat és a hozzátartozó létszám törlésével a 
jogszabályváltozások miatt; 
- az utazó gyógypedagógusi hálózat keretein belül ellátott integráltan oktatható sajátos nevelési 
igényű tanulók számának 50 főben való meghatározásával, igazodva az elmúlt évben jelentkező 
igényekhez; 
- a Hatvani Lesznai Anna EGYMI rövid név szakmai alapdokumentumban való rögzítésével; 
- a szakiskolai nevelés-oktatás feladat szakmai alapdokumentumból való törlésével.  
 
Határid ő: 2017. április 7. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani Tagintézményének 
átszervezéséről 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
47/2017. (III. 28.) 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 
Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani Tagintézményének átszervezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az Egri Tankerületi Központ (székhely: 
3300 Eger, Bem tábornok utca 3.) fenntartásában működő Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Hatvani Tagintézménye (székhely: 3000 Hatvan, Iskola utca 11.) feladatellátási helyeinek új 
telephelyekkel – 3000 Hatvan, Szabadság út 13. és 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. – történő 
bővítésével.  
 
Határid ő: 2017. április 7. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) 
pályázatának kiírásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az intézményvezetőnek lejárt az öt éves mandátuma és újra kiírásra kerül az intézményvezetői 
állás. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
48/2017. (III. 28.) 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 Hatvani Brunszvik Teréz 
Óvoda intézményvezetői (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 Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi B. út 44.) elnevezésű intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) 
beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a határozat mellékletét képező 
tartalommal.  
 
Határid ő: 2017. május 2. (pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel megkötendő 
együttműködési megállapodásokról 
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Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ezt bizonyára tudják az intézményvezetők is, testnevelők is, akik ebben részt vesznek. A 
középiskolások 300 ezer forintot, az általános iskolások pedig 500 ezer forintot kapnak a 
versenyrendezéshez. Ez egy hozzájárulás a verseny megszervezéséhez, díjazásához, versenybírói 
díjához és egyéb költségekhez.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
49/2017. (III. 28.) 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 Diák- és 
Szabadidősport Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 
3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alapfokú Diáksport Bizottság támogatása céljából, 
mely alapján a 2017. évre vonatkozóan 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújt az 
egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2017. április 1. napjától 2017. december 31. 
napjáig kerül megkötésre. 
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
50/2017. (III. 28.) 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 Diák- és 
Szabadidősport Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 
3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság támogatása céljából, 
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mely alapján a 2017. évre vonatkozóan 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint támogatást nyújt az 
egyesület részér. A megállapodás határozott időre, 2017. április 1. napjától 2017. december 31. 
napjáig kerül megkötésre. 
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2017. évi támogatásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Itt a 4 általános iskola és a Bajza József Gimnázium kap lehetőséget, egy felmérő rendszerben 
vesznek részt, amit szeptember végéig, vagy október közepéig kell teljesíteni. Amennyiben teljesítik 
a felmérési rendszert, akkor egy fejkvóta rendszer alapján a felmérésben lévő tanárok kapnak 
lehetőséget, hogy sporteszközt vásárolhatnak.  
 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
51/2017. (III. 28.) 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 hatvani diáksport 
fejkvóta alapján történő 2017. évi támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.), mely alapján a 2017. évre vonatkozóan 154.470.- Ft, azaz 
Egyszázötvennégyezer-négyszázhetven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. 
A megállapodás határozott időre, 2017. április 1-jétől 2017. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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52/2017. (III. 28.) 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 hatvani diáksport 
fejkvóta alapján történő 2017. évi támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), mely alapján a 2017. évre 
vonatkozóan 229.140.- Ft, azaz Kettőszázhuszonkilencezer-egyszáznegyven forint támogatást nyújt 
az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2017. április 1-jétől 2017. 
december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
53/2017. (III. 28.) 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 hatvani diáksport 
fejkvóta alapján történő 2017. évi támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 1.), mely alapján a 2017. évre vonatkozóan 249.660.- Ft, azaz 
Kettőszáznegyvenkilencezer-hatszázhatvan forint támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2017. április 1-jétől 2017. december 31-ig kerül 
megkötésre. 
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
54/2017. (III. 28.) 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 hatvani diáksport 
fejkvóta alapján történő 2017. évi támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
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melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), mely alapján a 2017. évre vonatkozóan 237.120.- Ft, azaz 
Kettőszázharminchétezer-egyszázhúsz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. 
A megállapodás határozott időre, 2017. április 1-jétől 2017. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
55/2017. (III. 28.) 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 hatvani diáksport 
fejkvóta alapján történő 2017. évi támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnáziummal 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.), mely alapján a 2017. évre vonatkozóan 290.700.- Ft, 
azaz Kettőszázkilencvenezer-hétszáz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A 
megállapodás határozott időre, 2017. április 1-jétől 2017. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a kiemelt sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Hét kiemelt sportegyesület van, már 2010-2011-től támogatjuk a sportegyesületeket. Előbb csak 4 
sportegyesületet, most már 7 sportegyesületet tudunk kiemelten támogatni. Kérem, hogy 
figyeljenek mindig oda arra, hogy időben beérkezzenek az elszámolások.  
 
 
Varga János Lokomotív Sport Egyesület képviseletében 
Mióta megalakult az egyesület, azóta én vagyok a technikai vezetője ennek a csapatnak. Voltam már 
ilyen ülésen, akkor is 900 ezer forint volt a támogatás.Sajnos ki lehet mondani, hogy ezzel a 900 
ezer forinttal nem lehet működtetni az egyesületet. Vannak különböző problémák, amivel már 
találkoztak én azt hiszem. A pályán lévő lakások vízdíját kiveszik ebből az összegből. Nem tudom, 
hogy mennyire lett ez átgondolva, de egyszerűen a 900 ezer forintból nem lehet egy megyei 
másodosztályú egyesületet működtetni. Beszéltem az egyik vezetőtársammal és most jutottunk arra 
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a pontra, hogy már a hétvégi buszt is lemondjuk és megpróbálunk a játékosokat rávenni, hogy el 
bírjunk utazni. Van arra esély, hogy befejezzük a tavaszt. Még egyszer mondom, van rá esély, mert 
ha ekkora marad a támogatás, akkor biztos, hogy az 1920-ban alakult legrégebbi hatvani egyesület 
meg fog szűnni. 26 évet eltöltöttünk az egyesületben, és egy rendszer ezt a csapatot egyszer már 
megszüntette. Mi 1991-ben egy páran úgy gondoltuk, hogy tovább kellene ezt vinni. Nem tudom, 
hogy most jött-e el az ideje, hogy bezárjuk egyszer s mindenkorra ezt a nagyon nagy múltú 
egyesületet. Nem a sportpályáról beszélek, mert azt gondolom, hogy Hatvanban sikerült egy olyan 
sportvezetőt találni az FC Hatvan élére, aki biztos, hogy ezt életben fogja tartani, biztos, hogy fel 
fogja virágoztatni. Most egyszerűen tényt közlök, tehát azzal nem lesz semmi probléma. Szerintem 
ez a nagyon nagy múltú egyesület megérdemelné, hogy a 100 évet megélje, ami 3 év múlva lesz. 
Nagyon kevés egyesület tudja szerintem az országban ezt elmondani. Hatvanban senki nem tudja 
ezt elmondani, s ha mi megszűnünk, akkor senki. Úgyhogy én arra kérnék mindenkit, hogy ezt az 
összeget mindenképp emeljék meg. Én nem azt mondom, hogy jól akarunk lakni, hanem talpon 
akarnánk maradni. A kettő között óriási különbség van. Én nem mondanám, hogy ezt szavazzuk 
meg, mert nem vagyok buta, tudom nagyon jól a városnak a lehetőségeit. Nagyon szépen 
megköszönöm ezt a 900 ezer forintot is, ez se kevés pénz a mai világban, de lássuk be, hogy ebből 
nem lehet működtetni az egyesületet még úgy sem, hogy mindenki ingyen van. Nálunk az edző se 
és játékosok se kapnak fizetést. Megyei másodosztályról beszélünk, ahol az egyetlen amatőr csapat 
leszünk lassan. Már a falvakban is pénzeket osztogatnak. Mi nem akarunk osztani, csak sajnos 
maga a sport ilyen irányba ment el. A 900 ezerrel nem lehet talpon maradni. Nem lehet elutazni. 
Úgy beszélek az egészről, hogy jelen állás szerint az MLSZ az egyesületeket nagyon sokkal 
támogatja. A nevezési díjaknak csak a 10-15 %-át kell fizetni. Ha a teljeset kellene fizetni, akkor 
már rég nem beszélgetnénk itt, akkor már rég bezárhattunk volna mindent. Ha nincs mellettem az 
Ofella úr, akkor is már bezárhattunk volna. Az ő ide hozatala is nagy mértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy a Lokomotív SE még mindig talpon van. Én arra kérek mindenkit, hogy aki tudna ebben 
segíteni, segítsen. Nem nagy összeget mondok, egy 1,5 millió Ft-ot ha tudnánk kapni, az jó lenne. 
Amikor ezt a 900 ezret megkaptuk, nem gondoltuk, hogy a villanyt, a vizet, ráadásul plusz a 
családok vizét is ebből kell fizetni. Ezzel a víz problémával nem tudunk mit kezdeni. A lakók nem 
fizetnek, mert mi nem vagyunk jogi személy. Az önkormányzat pedig kiadta nekünk a területet, 
hogy hajtsuk be a pénzt. Ezt a gordiuszi csomót nem tudjuk megoldani, és akkor még nagyon finom 
voltam, mert nem idéztem a beszélgetésekből, amely beszélgetésekben nem sok köszönet volt. Ezt 
meg tudja erősíteni Kondek Zsolt, mert őt hívtam fel, hogy segítsen nekem ebben az ügyben. 
 
Máté Tibor a Lokomotív Sport Egyesület képviseletében 
Még annyit hozzá tennék, hogy 2015. január 1. óta nem fizetnek vízdíjat. A mai napig 690 200.- 
forinttal tartoznak. A város kifizeti a Vízmű felé, viszont a mi támogatásunkból levonják. Ez már 
nagyon nagy összeg. Ha a 900 ezerből levonjuk ezt az összeget, az már csak 200 ezer. A tavaszi 
szezonra kiszámolt utazási költségünk 310 ezer forint lenne. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Polgármester úr a Műszaki Irodának újra kiadta már többedszerre, hogy ennek a megoldását találják 
ki. A költségvetés elfogadása után vagyunk. Ez a 900 ezer forint lett betervezve a költségvetésbe, 
így ekkora összeg elfogadására nincs lehetőség. Tehát ez a 900 ezer forint a rendelkezésetekre áll, 
de ez a 700 ezer forint valóban lebeg és most ezt újból próbálják egyengetni, hogy mit lehetne ebből 
kihozni. Ezt egyszer tisztázni kell, mert akkor ez az összeg csak növekszik.  
 
Varga János Lokomotív Sport Egyesület képviseletében 
Arról, hogy visszamenőleg fizessenek, egyáltalán hallani sem akarnak. Úgy gondolom, hogy ebben 
az országban nem csak jogok vannak, hanem kötelességek is. Ha rám vonatkozik, akkor mindenkire 
vonatkozzon. Az egyik például azt mondta, hogy neki van fúrt kútja, ha elzárják a vizet, akkor ő 
onnan megoldja. 
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Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnök-helyettes 
Most már azt is megadóztatják. 
 
Varga János Lokomotív Sport Egyesület képviseletében 
Csak mi attól nem kapjuk vissza. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a 900 ezer forint biztos, hogy 
nem lesz elég. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Adjatok be kérvényt, és év végén, ha lesz pénzmaradvány, akkor meglátják. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Tényleg van egy áldatlan állapot. Az egyik lakóval én is beszéltem és mereven elzárkózik attól, 
hogy fizessen azért, amit ő elfogyaszt. Én mondtam, hogy forduljatok ügyvédhez, hiszen biztos 
lenne olyan ügyvéd, aki ezt ki tudná vasalni belőlük. Amennyiben pedig nem, akkor be kell tenni 
egy szűkítőt a rendszerbe, napi 20 l vizet fogyaszthatnak és kész. Az ivóvíz mennyisége meg van, 
fürödjenek ahogy akarnak, gyűjtsenek vizet. Ez több helyen a Szőlőhegyen így működik, ott nincs 
víz és mégis élnek ott emberek. Nem járulnak ahhoz hozzá, hogy saját költségen, néhány ezer 
forintért beépítsenek egy vízmérőt, ami alapján ők tudnák a fogyasztást igazolni, amit a vízmű is 
elfogad, én nem értem a hozzáállásukat. Ha nem kell vízdíjat fizetniük, az mindenkinek olcsóbb 
ugye, mert azt megtakarították, ha más kifizeti helyettünk.  De azt nem lehet, hogy egy egyesületet 
ennyire megterheljünk. János emlékszik még arra, hogy amikor megválasztottak minket, az első 
dolgunk az volt, hogy valamiféle rendet tegyünk annál az egyesületnél, és próbáljuk támogatni. A 
támogatási összeget is meg tudtuk így növelni, de tudom, hogy nem egyszerű a csapatok utaztatása. 
Jelen pillanatban ennyi áll rendelkezésre. 
 
Varga János Lokomotív Sport Egyesület képviseletében 
Arra nincs esély, hogy most ez az összeg emelve legyen? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mivel már az idei költségvetés el van fogadva, így valószínűleg nem. Ezek fix összegek a 
költségvetésben. Akkor esetleg, ha az adóból több pénz befolyik. 
 
Ofella Zoltán az FC Hatvan vezetője 
A Lokomotív pályája az önkormányzat tulajdona, elméletileg az egyesületnek kell fenntartania. 
Stratégiailag nagyon fontos a városnak, hogy ez használható állapotban legyen. Éppen ezért van egy 
együttműködés kettőnk között, hogy a pályakarbantartás működjön, mert mi is rá vagyunk szorulva 
arra a pályára, ugyanis nagyon sok rendezvény van, amit ott tartunk meg. Kérem, hogy a 
későbbiekben tárgyaljunk róla, mert magának a létesítménynek a fenntartását kellene megnézni, 
hogy hogyan lehetne működtetni, ugyanis kellenének ott olyan felújítások, amik az életveszélyes 
állapotot megszüntetnék. Most lesz egy pályázat, április 30-ig be kell adni egy fejlesztési programot 
a fejlesztési szövetségnek, reméljük ott lesznek források. Fel kellene újítani, és nagyon nagy kiadás 
a villany, a víz, a fű nyírása. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 7 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
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56/2017. (III. 28.) 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 kiemelt 
sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Népkert), mely alapján a 2017. évre vonatkozóan összesen 35.800.000.- Ft, azaz Harmincötmillió-
nyolcszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2017. 
április 1. napjától kezdődő és 2017. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.  
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
57/2017. (III. 28.) 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 kiemelt 
sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.), mely alapján a 2017. évre vonatkozóan 600.000.- Ft, azaz Hatszázezer forint 
támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2017. április 1. napjától 
kezdődő és 2017. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
58/2017. (III. 28.) 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 kiemelt 
sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) az Atlétika Szakosztály támogatása céljából, mely alapján a 2017. évre vonatkozóan 
600.000.- Ft, azaz Hatszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás 
határozott időre, 2017. április 1. napjától kezdődő és 2017. december 31. napjáig tartó időszakra 
kerül megkötésre. 
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
59/2017. (III. 28.) 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 kiemelt 
sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Úszó Klub Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Móricz Zsigmond utca 13/b.), mely alapján a 2017. évre vonatkozóan 2.500.000.- Ft, azaz 
Kettőmillió-ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott 
időre, 2017. április 1. napjától kezdődő és 2017. december 31. napjáig tartó időszakra kerül 
megkötésre. 
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
60/2017. (III. 28.) 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 kiemelt 
sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi 
út MÁV Sporttelep), mely alapján a 2017. évre vonatkozóan 900.000.- Ft, azaz Kilencszázezer 
forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2017. április 1. 
napjától kezdődő és 2017. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
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1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
61/2017. (III. 28.) 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 kiemelt 
sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, 
Dolgozók útja 13.) egyesülettel, mely alapján a 2017. évre vonatkozóan 450.000.-Ft, azaz 
Négyszázötvenezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 
2017. április 1. napjától kezdődő és 2017. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
62/2017. (III. 28.) 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 kiemelt 
sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, 
Dolgozók útja 13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatása céljából, mely alapján a 2017. 
évre vonatkozóan 250.000.- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt az egyesület 
részére. A megállapodás határozott időre, 2017. április 1. napjától kezdődő és 2017. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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7. napirend 
Előterjesztés a Civil Alap 2017. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek 
elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
84 pályázatból csak 4 pályázó kapott teljes összeget és van 1, aki 0 Ft.-ot, pedig 200 ezret kért 
táncverseny szervezésre. Ez a táncverseny elmarad, vagy miért nem kapnak támogatást? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Akik felveszik ezeket a támogatásokat, azoknak december 31-ig el kell számolni. Aki ezt nem veszi 
komolyan és nem számol el, illetve lejárt tartozása van az valóban 0 Ft.-ot fog kapni. Ezt a 
szabályzat mondja ki. Ha valaki nem arra költi az összeget, amire kéri, akkor menet közben szoktak 
módosítást kérni a vezetők, esetleg a szponzorok által befolyt pénzből nem jött annyi be, és másra 
kívánják költeni, pl. nem 3 laptopra, csak kettőre. Ezt szokták kérni a vezetők a bizottság elnökének 
címezve és általában a bizottság szokta engedélyezni, hogy másra használják fel. A tánccsoportnál 
egyetlen probléma van, hogy nem számoltak el bizonyos összeggel, lejárt tartozásuk van és innentől 
kezdve az önkormányzatnak nem áll módjában támogatást adni. Egyébként minden évben kaptak, 
meg lehet nézni visszamenőleg. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Ez nem volt feltüntetve, csak furcsa volt. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Nemrégiben volt egy műsor a Hatvan TV-ben a Cit-Car-ról. Tehát ha nem élvezné a 
támogatásunkat, akkor ez valószínűleg nem jött volna létre. Itt viszont az elszámolás miatt nem 
kaphatnak támogatást.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Ha elszámolnak, akkor a második félévben pályázhatnak? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen, a második félév terhére.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
63/2017. (III. 28.) 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 2017. évi 
februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keret első félévi 
keretösszegét, 100.000,- forintot pályázat hiányában átcsoportosít az Önszerveződő, öntevékeny 
közösségeket támogató keret első félévi keretösszegéhez, mely így 3.600.000,- forintra módosul. 
 
Határid ő: 2017. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
64/2017. (III. 28.) 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 2017. évi 
februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keret 
első félévi keretösszegéből 210.000,- forintot átcsoportosít az Egyházi keret első félévi 
keretösszegéhez, mely így 460.000.- forintra módosul. 
 
Határid ő: 2017. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
65/2017. (III. 28.) 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 2017. évi 
februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny 
közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét képező 
táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek 
támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. április 14. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
66/2017. (III. 28.) 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 2017. évi 
februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
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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 Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. április 14. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
67/2017. (III. 28.) 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 2017. évi 
februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok 
alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt 
alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre 
áll.  
 
Határid ő: 2017. április 14. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
68/2017. (III. 28.) 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 2017. évi 
februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok 
alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt egyházközségeket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre 
áll.  
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Határid ő: 2017. április 14. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Civil Alapból juttatott támogatások 2016. évi felhasználásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
69/2017. (III. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
elfogadja a civil szervezeteknek a Civil Alap Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató-; 
Ifjúsági; Sportfeladatokat, célokat támogató és Egyházi keretéből kifizetett támogatások 2016. évi 
elszámolásáról szóló beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
9. 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 
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