
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2015. november 24-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatalban megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

   Tarsoly Imre             a bizottság elnöke 

   Tóth György István            a bizottság elnök-helyettese 

   Köves Gábor Nándorné           a bizottság tagja 

 Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

 Dr. Freili Géza  a bizottság tagja 

 

 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

 dr. Szikszai Márta jegyző   

 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

 Pető Lászlóné Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 

 Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 

 Tircsi Erika Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 

 Simon Attiláné Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 

 Varsányiné Kondek Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 

 Padányiné Kalocsai Edit Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 

 Malek Anett          jegyzőkönyvvezető 

 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, 
hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjének Köves Gábor Nándorné bizottsági tagot jelöljük ki. Amennyiben 
ezzel egyetértenek, kérem, igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül megválasztotta Köves Gábor 
Nándorné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
170/2015. (XI. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2015. november 24-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
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N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2015. évi működéséről 
 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 

 
2. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról 

 
3. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesületnek nyújtandó támogatásról 

 
 Előadó a 2-3. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Előterjesztő az 1-3. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 
4. Egyebek  

 
Zárt ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvételről 

 
2. Előterjesztés felsőoktatási ösztöndíjtámogatás visszafizetése ügyében benyújtott fellebbezés 

elbírálásáról 
 

 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva aljegyző 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2015. évi működéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Egy kiegészítést szeretnék tenni. Az elmúlt képviselő-testületi ülésen Basa Zoltán képviselő úr 
indítványozta, hogy a Horváth Racing Technologies Sportegyesület beszámolója is kerüljön a 
testület elé. Ők beadták a beszámolójukat, csak ebből az előterjesztésből lemaradt. Ehhez jön egy 
módosító indítvány, melyet Lestyán Balázs, vagy Szinyei András alpolgármester úr terjeszt elő. 
Tehát ennek az egyesületnek a beszámolója is benne lesz egy határozati javaslatban. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Minden évben támogatást kapnak a sportegyesületek, melyről nekik egy beszámolót szükséges 
benyújtani. Erről szól ez az előterjesztés. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A Horváth Racing Technologies Sportegyesület beszámolója azért nem került bele alapvetően, mert 
ő év közben kapott a képviselő-testület egyedi döntése alapján támogatást. 
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dr. Freili Géza bizottsági tag 
Megjegyzést szeretnék fűzni a focihoz, mint kívülálló, hozzá nem értő személy. Az a meglátásom, 
hogy Hatvanban is ugyanaz van, mint országos szinten. Nagyon sok pénzt, támogatást kapnak, 
felújítanak, de az eredmény valahol elmarad. Amiatt örülök, hogy sok gyereket foglalkoztatnak, 
mert a mozgás kell az egészséges neveléshez. Ez nem csak a focival, hanem a többi sporttal 
kapcsolatban is elmondható. Elég mozgalmas. Nem tudom össze lehet-e hasonlítani más város 
hasonló életéhez? Ennyi önkormányzati támogatást kapnak máshol is? Mindegy, hogy melyik 
sportágról beszélünk. Hatvanban elég sok rendezvény van, sok embert megmozgatnak. Túl jó a 
hatvani? Vagy hová lehetne sorolni? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Információnk van, ha beszélünk más sportvezetőkkel, pl. Jászberényben jóval többet tud biztosítani 
az önkormányzat. Nem kevés ez a pénz, de azt látni kell, hogy az a 48 millió Ft, amit a 2016. évben 
adunk a műfüves pályára, a TAO-s pályázat miatt kell. Itt az önkormányzatnak rendelkezni kell 1/3-
ad résszel, a többit pedig a Magyar Labdarúgó Szövetség teszi hozzá. Mint az építkezések idején is 
a TAO-s pénzek lehívására. Ahogy láttátok is, óriási a létszám. Ez az utánpótlás létszám kellett is. 
Nagyon sok gyereket meg kellett szólítani a városban, illetve a körzetben is, hogy a hatvani 
sportegyesülethez, illetve az FC Hatvanhoz leigazoljanak. Az MLSZ-nek feltétele volt a nagy 
létszám, így tudták ezeket a pályázati pénzeket biztosítani. Nem idén kerül kifizetésre ez az összeg, 
mert amikor ezt a pénzt megkapják, akkor a munkálatok el is kezdődnek. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Akkor ez az önrész, ugye? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Így van, és több mint 100 millió forintot tesz hozzá a Magyar Labdarúgó Szövetség. Mi még egy 
picit el vagyunk maradva. Mondok egy országot példának, Lengyelországban 3000 pálya van. A 
testvérvárosunkban minden iskolában van műfüves pálya, nagyon sok helyen van atlétikai pálya. 
Nincs sportcsarnokunk. Ha az NB II-es kézilabda is megnövekszik, akkor biztos, hogy 
költségvetésileg is többet kell rászánni, mert NB II-es csapatot, néhány millió forintból nem lehet 
üzemeltetni. 
 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
171/2015. (XI. 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 kiemelt sportegyesületek 
2015. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Népkert) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
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Határid ő: 2015. december 2. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
172/2015. (XI. 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 kiemelt sportegyesületek 
2015. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Boldogi úti MÁV Sporttelep) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. december 2.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
173/2015. (XI. 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 kiemelt sportegyesületek 
2015. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. december 2.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
174/2015. (XI. 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 kiemelt sportegyesületek 
2015. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhely: 
3000 Hatvan, Szabadság út 13.) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. december 2. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
175/2015. (XI. 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 kiemelt sportegyesületek 
2015. évi működéséről 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 Szabadidősport Egyesület Atlétika 
Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. december 2. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
176/2015. (XI. 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 kiemelt sportegyesületek 
2015. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club 60 SE Kosárlabda 
Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2015. évi működéséről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. december 2.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
177/2015. (XI. 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 kiemelt sportegyesületek 
2015. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület (székhely: 
3000 Hatvan, Móricz Zsigmond út 13/b.) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. december 2.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási iroda 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Mitől jött ez az igény, vagy ez most megint áttételes, mint a Horváth Racingé?  
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Nem, ez más. Ez nem jön vissza, illetve úgy jön vissza, hogy sokkal több gyerek van az FC Hatvan 
pályáján. A beruházásokkal kapcsolatban is több a működési kiadása az egyesületnek az elnök úr 
levele alapján. Az eredeti költségvetésbe 21800 ezer forint került beépítésre támogatásként. Tény, 
hogy tavaly is kellett plusz pénzt adni az FC Hatvan működéséhez. Most 12 millió forintot kért, 
hogy zavartalanul tudjon működni és az NB III-ban a felnőtt csapat indulni tudjon, mert különben 
nem tudják biztosítani a működést. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Kérdésem lenne még, hogy a focistáknak személyre szóló pénz van, és ez profi, vagy milyen 
működési rendszer? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Azt az egyesület adja. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Nem az önkormányzat, ugye? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Nem. Ezekkel a pénzekkel ő számlával számol el. Tehát ezekhez a pénzekhez nem kapcsolódnak a 
focistáknak a díjazásai. Kimondottan működési kiadás.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az elnökség határozza meg és ők esetleg szponzori pénzekből, vagy egyéb bevételekből határozzák 
meg az NB III-as felnőtt futballistáknak a javadalmazását, illetve prémiumát, mert azért itt még nem 
profizmusról beszélünk. Olvastátok bizonyára, hogy a 10-12 éves gyerekektől kezdve a felnőtt, 
illetve az öregfiúk tekintetében is volt egy testvérvárosok kupája ősszel. Valószínűleg ez jelentett 
plusz kiadást. Az elnökség dönt bizonyos dolgokról, nekünk abban nincs hatáskörünk dönteni. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A képviselő-testület eléggé támogatja az egyesületet, mert a focisták elég sokat kapnak aránylag? 
Ezt mondtam én, hogy az arányok jók, mert elég nagy összegről van szó? Eléggé tömegizgató, hogy 
eredményes, vagy hogy mit hoz ez a városnak. Az, hogy a fiatalokat mozgatja az rendben van 
teljesen, de a Góliát is elég sok gyereket foglalkoztat. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Más rendszerben futbaloznak mint itt. Itt Budapesti ligákban, NB I-es és NB II-es-es ligában 
fociznak azok a korcsoportok, akik oda felnőttek már. Van amelyik ott van a legjobb ötben, 
nyolcban, tízben. Nem Heves megyében futtbaloznak ezek a gyerekek, ezért nagyon költséges 
egyébként. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Visszafelé ebből lesz pénz, hogy jól fociznak? Látom, hogy sok utánpótlás csapat van, de így nem 
lehet eladni a játékost, nem kapnak érte pénzt, hogy felkerül Budapestre, vagy nagyobb 
egyesülethez. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Budapestre nem úgy kerül fel, hanem a hatvaniak játszanak olyan ligában, ahol pesti NB I-es 
csapatok játszanak. Tehát magasabb osztályban játszanak, mint mondjuk Hatvan, illetve, mint 
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Heves megye. Sokkal magasabb osztályokban játszanak, mint a korcsoport. Ez az, ami megnöveli a 
költségeket. 
 
Köves Gábor Istvánné bizottsági tag 
Miért költségesebb ez nekünk?  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az utazás miatt. 
 
Köves Gábor Istvánné bizottsági tag 
Nekünk kell fizetni, ha valaki felkerül magasabb osztályba focizni? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ők tulajdonképpen működésre kérik a pénzt. Fűvágás, utazás, stb. Ők nem tudják előteremteni a 
pénzt abból a 150-200 fő nézőből, aki kimegy a meccsre. Gyakorlatilag ez a bevételük, illetve 
bevételi forrás még a szponzori támogatás. Vannak, akik a szállításba is besegítenek, de ott is van 
költség, amit ki kell fizetni, nem is kevés. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Hozzákapcsolom még a Lokomotív csapatot is, mert az önkormányzat tulajdona az is. Úgy volt írva 
legalábbis. Az egész mérkőzés szerényebb ott, mondjuk az kedvtelésből megy. Az nem is mozgat 
annyi fiatalt, ahogy néztem. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A kettő már összeolvad tulajdonképpen. 10 évre már az önkormányzaté a sportpálya. Azt a vasút 
visszaadta az önkormányzatnak, de 10 évig csak sportcélra lehet hasznosítani. Ezt egyébként 
ugyanúgy az FC Hatvan tartja fent, a fűvágástól a locsolásig minden technikai dolgot. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Tartalékpálya? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Így van, és nagyon sokat edzenek ott. Tehát nagyon sok olyan fiatal van, akiknek már eleve kint 
tartják nyáron az edzéseket. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Hagy egészítsem már ki, hogy az FC Hatvan pálya is az önkormányzat tulajdona. Azon az FC 
Hatvannak vagyonkezelői joga van. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Igen. Mindenesetre erre sok pénz megy. Nem tudom, hogy a többi sportág miért nem kap ennyit? 
Az arányosság miatt kérdezem. Mondjuk itt nagyon sok fiatal van benne. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Körülbelül 350-400 gyerekről beszélhetünk. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Igen. De ugyanez van az úszásnál is, ott is úgy néztem, hogy 170-180 gyerek jár? Vannak emberek a 
kézilabdában is. 
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Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen, csak effektíve van egy felnőtt csapatunk, egy női csapatunk, van ifjúsági és serdülő csapatok, 
ami kötelező. Ezt húszasával kell beszorozzuk. Akik a szakosztályokban, egyesületekben 
működnek, az közel 100 fő, amiket kötelező az NB II-ben indítani, tehát vannak kötelezően előírt 
dolgok, amik a költségeket nagyon megnövelik. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Még egy kérdésem lenne, hogy a vezetőjüket nem ismerem, de az ő érdekérvényesítő képessége 
nagyobb, mint a többié? Erősebb ember, tehát többet ki tud harcolni? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Szerintem nagyon nagy rálátása van, mivel 10 évig a Vácnak volt az egyesületi elnöke. Én azt 
gondolom, hogy a városban nem biztos, hogy lett volna olyan, aki ezt fel meri vállalni, és a pályára 
több száz millió forintos beruházás érkezett. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Akkor te is mint képviselő, támogatod? Úgy látod, hogy van eredménye!? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen, van eredménye! Látjuk, hogy hová fejlődött a dolog, mert a nulláról indultak, annyira le voltak 
amortizálódva. Most a konditeremtől a klubteremig, a társalgóig, szinte minden van. 
 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
178/2015. (XI. 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 FC Hatvan 
Egyesületnek nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata és a Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert - Sporttelep) 
között létrejött együttműködési megállapodásban szereplő 21.800.000,- Ft, azaz Huszonegymillió-
nyolcszázezer forint  támogatási összeg 2015. november 27. napjával 33.800.000,- Ft, azaz 
Harminchárommillió-nyolcszázezer forint támogatási összegre módosuljon. 

A 12.000.000,- Ft támogatás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a helyi adó többletbevétel terhére biztosított. 

 

Határid ő: 2015. december 1. (többlettámogatás átutalására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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179/2015. (XI. 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 FC Hatvan 
Egyesületnek nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Népkert - Sporttelep) megkötött együttműködési megállapodást közös megegyezéssel 
a jelen határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően módosítja. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodást módosító okirat 
aláírására. 

 

Határid ő: 2015. december 10. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesületnek nyújtandó támogatásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület szintén támogatást kért. Itt két dologról van szó, az egyik 
a támogatás és a másik költség, ami a sportcsarnokkal kapcsolatos, hiszen az ezzel kapcsolatos 
pénzbeli tranzakció mind az ő számlájukról ment. Ők erre kérnek tulajdonképpen támogatást. Egy-
egy ilyen tranzakció milliós vagy milliárdos tételnél nem két forintos dolog.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Hogy áll a sportcsarnok építése? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Holnap mennek tárgyalni, a TAO-s pénz gyűjtése folyik. Ha már van annyi összegünk, amivel a 
munkálatokat el tudjuk kezdeni, és komoly ígéretek lesznek a cégektől, akkor folyamatában el lehet 
kezdeni az építést. Gyakorlatilag az engedélyünk megvan rá.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez a cukorgyár területén lesz? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen. A 625 férőhelyet 1000-1100-ra sikerült növelni ugyanabban az összegben. Ez azért lényeges, 
mert nagyvonalakban lehet csak olimpiáról beszélni, de akár a kézilabdában, akár más sportágban, 
csak akkor rendezhetünk versenyt, ha eléri a sportcsarnok az 1000 fölötti létszámot. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Lehet kosárlabdát is például? 
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Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen, mindent. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Teniszpálya is lesz.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Gyakorlatilag az összes labdajáték. A Kodály Zoltán Általános Iskolában nagyon sok mindent 
szerveznek a tornateremben, azokat mind át lehet majd ide vinni, kényelmesen el lehet majd férni, 
áttekinthetőbb is lesz, biztonságosabb. Tehát bízzuk benne, hogy az összeg, hogyha növekszik, 
akkor elindul az építkezés. 
  
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
180/2015. (XI. 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 Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesületnek nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, 
Tanács u. 9.) között létrejött együttműködési megállapodásban szereplő 1.500.000,- Ft, azaz 
Egymillió-ötszázezer forint támogatási összeg 2015. november 27. napjával 2.000.000,- Ft, azaz 
Kétmillió forint támogatási összegre módosuljon. A többlettámogatás a sportcsarnok megépítésével 
összefüggő működési kiadásokra fordítható. 

A 500.000,- Ft támogatás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a helyi adó többletbevétel terhére biztosított. 

 

Határid ő: 2015. december 1. (többlettámogatás átutalására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
181/2015. (XI. 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 Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesületnek nyújtandó támogatásról 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 Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesülettel  (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) megkötött együttműködési megállapodást 
közös megegyezéssel a jelen határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak 
megfelelően módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodást módosító okirat aláírására. 

 

Határid ő: 2015. december 10. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4. napirendi pont 
Egyebek  
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnöke megköszönte a bizottság 
tagjainak és a meghívottaknak az ülésen való részvételét és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. 
Zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


