
1 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 

és Ifjúsági Bizottsága 2011. április 12-én 15:30 órai kezdettel a Polgármesteri 
Hivatalban megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 

 
 a Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnöke-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 

 Dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 

 Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy a bizottság tagjai 
közül mind az 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak a meghívóban feltüntetett napirendek elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

106/2011. (IV. 12.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2011. április 12-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg: 

 
Nyílt ülés: 

 

1./ Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 

 
 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

(határozat, egyszerű többség, átruházott hatáskör) 
 

2./ Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendelet kereteinek felosztásáról 
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 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

(határozat, minősített többség, átruházott hatáskör) 
 

3./ Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről meghatározott 

sportegyesületek részére 

 
 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

(határozat, minősített többség, átruházott hatáskör)” 

 

1. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság tagja ismertette a napirendet. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy amennyiben jól értelmezte, akkor a 
támogatás egész évre szól és valamilyen elv alapján került eldöntésre. Szeretné tudni, hogy mire 
mennyi pénzt osztanak fel? Elmondta, hogy le van írva az, hogy részletes tevékenységleírás, 
véleménye szerint ez nagyon tág, mert ha van egy alapítvány, ami kb. 10 éve működik, és a 
működési folyamatát leírja részletesen, akkor az elég bonyolult lesz mindenki számára. Azzal, 
hogy adjon számot, önmagában egyetért, csak a részletes szó nem kellene. Azt kérdezte, hogy ott 
ahol, tagok vannak, ott van-e olyan, aki tagsági díjat fizet? 
 
Palásthy Pál ifjúsági és sport referens elmondta, arra, hogy milyen elvek alapján lett felosztva a 
civil keret, az ad választ, hogy megnézték hogy korábban a városi közalapítványhoz kik és milyen 
formában pályáztak, és ezek alapján következtették ki, hogy melyik területre mennyi összeget 
tegyenek. Ebből kiindulva a sportra lehetett volna többet nyilván, de abban az esetben pedig a 
koncepció kötötte. Korrigálni év közben van lehetőség, hiszen a bizottság kompetenciájába 
tartozik. Véleménye szerint az, hogy az önszerveződő szervezetekre van a legnagyobb összeg, 
teljesen reális. Vélhetően oda fognak a legtöbben pályázni. A részletes beszámoló esetén pedig 
megvan a veszélye annak, hogy aki megfeledkezik magáról, az akár 10 oldalas beszámolót is 
adhat. Itt is lehetőség lesz a tapasztalatok alapján módosítani és pontosabban meghatározni, hogy 
mekkora mennyiséget írjanak magukról az egyesületek. Az viszont fontos, hogy kiszűrjék azokat 
a csoportokat, akik csak azért pályáznak, mert van rá lehetőség, és gyorsan megpróbálja, és 
azoknak megadni a lehetőséget, akik tényleg komolyan működnek már évek óta. Vannak ezen 
felül is meghatározások, mint például, hogy 1 évnél régebben kell működni vagy, hogy 
cégbírósági bejegyzéssel kell rendelkezni. A tagsági díjjal kapcsolatban elmondta, hogy az 1989. 
évi 2. törvény alapján mindenhol kell fizetni. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke kiegészítésként elmondta, hogy a sportegyesületeknél a 
sportkoncepcióban benne is van az, hogy hogyan épül fel a bevételük, az egyik az önkormányzati 
támogatás, amennyiben kap, a másik a szponzori támogatás, a harmadik a pályázati támogatások 
és végül a tagsági díj. A civil szervezetek esetében is szoktak egy jelképes összeget beszedni 
évente, de ott nem meghatározó. Az előző bizottság tagjaként tudja, hogy 5 MFt volt az a keret, 
amit szét lehetett osztani. Akkor az első alkalommal 50 MFt-ra érkezett be az első pályázati 
összeg. Azért hozták be az előző évek anyagát, hogy tudják, milyen mértékben kaptak támogatást 
a szervezetek. Volt olyan is, hogy kapott polgármesteri alapból is, majd beadta ide, is és az már 2-
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3 MFt-ot is jelenthetett. Emiatt lett meghatározva, hogy az összeghatár 200 eFt, illetve hogy egy 
évben csak egyszer adhatja be. Vannak olyan rendezvények a városban, melyet ők szerveznek, 
így van egy kis bevételük, legyenek alternatív megoldások, amivel máshonnan is behozhatják a 
pénzt. Ezek a megszorítások mind a saját, mind az egyesületek védelmében történnek, hogy ne 
adjanak be 10 pályázatot egy évben. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy benne is van, hogy amennyiben be akarja 
csapni az egyesület őket, akkor kizárják, csak azt nem értette, hogy miért csak egyszer adhatja be. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy egész pontosan csak egyszer lehet sikeres 
pályázat egy évben és egy helyen. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak elfogadásra az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslatot elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

107/2011. (IV. 12.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hatvani civil szervezetek 
támogatásáról  szóló 15/2011. (IV. 1.) rendelete 11. § (3) bekezdése alapján az  
Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság a civil szervezetek támogatására 
létrehozott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret, az Ifjúsági 
keret, a Sportfeladatokat, célokat támogató keret és a Kisebbségi keret pályázati 
felhívását jelen határozat 1 - 4. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2011. április 13. (a pályázati kiírások közzétételére) 

Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

 
2. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet kereteinek felosztásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak elfogadásra az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslatot elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

108/2011. (IV. 12.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a hatvani civil szervezetek támogatásáról  
szóló 15/2011. (IV. 1.) rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a civil szervezetek 
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támogatására létrehozott 10.000.000,- Ft Civil Alap keretek szerinti elosztásáról az 
alábbiak szerint dönt: az  Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató 
keretre 4.700.000,- Ft-ot, az  Ifjúsági keretre 2.000.000,- Ft-ot, a Sportfeladatokat, 
célokat támogató keretre 2.000.000,- Ft-ot, a Szociális és egészségügyi keretre 
800.000,- Ft-ot, és a Kisebbségi keretre 500.000,- Ft-ot határoz meg.  
 
Határidő: 2011. április 13. 

Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a 
Gazdálkodási Iroda útján 

 
3. napirend: Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről meghatározott 
sportegyesületek részére 

 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy egy ügyrendi 
észrevétele van, mely a következő az előterjesztés 1. határozati javaslatában a kedvezményezett 
neve helytelen, kérte, hogy a határozat elfogadásakor az ÍTF Harcművészetekért Alapítvány 
nevére fogadja el a bizottság a határozatot. 
 
A bizottság az észrevételt elfogadta, és tudomásul vette. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy a sportkoncepcióban 2000 Ft lett a Kodály Zoltán 
tagiskola kedvezményes díja, a többi helyen pedig 1500 Ft-ra számolták ki. A Kodály Zoltán 
tagiskola esetében 3000 Ft, a többi esetében 1500 Ft nyereséggel bír az az egyesület, ami 
támogatást kap. Ezt amiatt mondta el, hogy látható legyen, számszakilag mennyivel támogatják 
majd az egyesületeket. Van olyan egyesület, ami 300-400 órát kér, vagyis ez olyan, mintha mindig 
ott lennének. Az tény, hogy valóban sok időt töltenek ott, hiszen kettő csoport is fut, de 
figyelembe kell azt is venni, hogy vélhetőleg ezek az egyesületek fognak pályázni a civil 
támogatásra is, hiszen a működésükhöz nem elég ez a termi támogatás.  
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy meg kell hagyni bizonyos fokig az 
intézményeknek is az önállóságot, hiszen ha van saját rendezvényük, akkor azt meg tudják tartani 
a saját intézményükben. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy nincs ebben az esetben áthozat, tehát ha 
valamelyik egyesület nem használja ki év végéig az órákat, akkor sem használhatja fel a 
következő évben csak az adott évre engedélyezett órákat. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy ez csak egy iskolát terhel? 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy nem csak egy iskolát terhel, hanem arányosan 
oszlik meg az intézmények között a hét kiemelt sportegyesülettel együtt. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy az igazgatók tudnak ezekről a 
kedvezményekről? 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy a sport koncepció kapcsán tájékoztatva lettek az 
intézményvezetők erről a lehetőségről, és már várják, tudnak róla. A korábban elmondottakat 
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figyelembe véve a következőket javasolta: az ÍTF Harcművészetekért Alapítvány igényelt 200 
órát, ebből kapjon meg 150 órát; a Lokomotív SE Asztalitenisz Szakosztálya igényelt 240, órát 
ebből kapjon 200 órát; a Hatvani Asztalitenisz Sport Egyesület igényelt 416 órát, ebből kapjon 250 
órát; a CIT-CAR Táncsport Egyesület igényelt 300 órát, ebből kapjon 200 órát; a Pulzus Se igényelt 
70 órát, ebből kapjon 50 órát; és végül a TDK Spirit Egyesület igényelt 200 órát, ebből kapjon 150 
órát. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja javasolta, hogy a Pulzus Se kapja meg az igényelt 70 órát. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke támogatta a felvetést. 
 
A bizottság a javaslatokat támogatta és elfogadta. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslatot 
az ügyrendi észrevétel és az elnöki javaslat figyelembevételével. 
A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

109/2011. (IV. 12.) számú 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 úgy dönt, hogy a ÍTF 
Harcművészetekért Alapítvány számára 150 óra kedvezményes díjú 
teremhasználatot biztosít. 

Határidő: 2011. április 18.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 

Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslatot 
az elnöki javaslat figyelembevételével. 
A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

110/2011. (IV. 12.) számú 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 úgy dönt, hogy a Lokomotív SE 
Asztalitenisz Szakosztály számára 200 óra kedvezményes díjú teremhasználatot 
biztosít. 

Határidő: 2011. április 18.  (értesítésre) 

Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 
Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
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A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 3. határozati javaslatot 
az elnöki javaslat figyelembevételével. 
A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

111/2011. (IV. 12.) számú 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 úgy dönt, hogy a Hatvani 
Asztalitenisz Sport Egyesület számára 250 óra kedvezményes díjú 
teremhasználatot biztosít. 

 

Határidő: 2011. április 18. (értesítésre) 

Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

 

A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 4. határozati javaslatot 
az elnöki javaslat figyelembevételével. 
A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2011. (IV. 12.) számú 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 úgy dönt, hogy a CIT-CAR 
Táncsport Egyesület számára 200 óra kedvezményes díjú teremhasználatot 
biztosít. 

 

Határidő: 2011. április 18.  (értesítésre) 

Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 5. határozati javaslatot 
az elnöki javaslat figyelembevételével. 
A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

113/2011. (IV. 12.) számú 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. 
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melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pulzus Sport 
Egyesület számára 70 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 

 

Határidő: 2011. április 18.  (értesítésre) 

Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 6. határozati javaslatot 
az elnöki javaslat figyelembevételével. 
A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

114/2011. (IV. 12.) számú 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 úgy dönt, hogy a TKD Spirit 
Egyesület számára 150 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 

 

Határidő: 2011. április 18.  (értesítésre) 

Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

 
 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 16:00 órakor bezárta a nyílt ülést. 

 
 

k.m.f. 
 
 
 

 ...................................... ....................................  
 Bitter Bettina  Tarsoly Imre 
 jegyzőkönyvvezető  a bizottság elnöke 


