
 
 

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

Bizottságának 2017. június 27-én a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Nagy Zsoltné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
 Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
 Pető Lászlóné  a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője/ pályázó 
 Simon Attiláné a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 
 Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
 Tircsi Erika  a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
93/2017. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2017. június 27-i ülésének napirendjét a következők 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 Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztásra kiírt pályázat elbírálásáról 
  

2. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 

  
3. Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2016/2017. nevelési évben végzett 

tevékenységéről 
  

4. Előterjesztés a 2017/2018. nevelési év indításának előkészítéséről 
  

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

  
 Előadó az 1-5. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

6. Egyebek 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) 
beosztásra kiírt pályázat elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
94/2017. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Brunszvik Teréz 
Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásra kiírt pályázat elbírálásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44. intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 
2017. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig Pető Lászlónét bízza meg. Illetményét 2017. 
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augusztus 1. napjától a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

• Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):                   416.226,-Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%)                                                       70.847,- Ft 

• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)                                  15.000,-Ft 
(2017. 08.01-2022.07.31.) 

• Kereset összesen:                                                                            502.073-,Ft 

• Kerekítés:                                                                                             +27,-  Ft 
• Kereset mindösszesen:                                                                   502.100,- Ft  

 

Határid ő: 2017. július 31. (munkajogi dokumentumok kiadására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Átnéztem most. Időszerűen megismerem az óvodákat, mennyi van, mi a létszám, kik a vezetők, hol 
vannak stb. 
Tényleg érdemes beletekinteni a beszámolókba, mert elég terjedelmes anyag és mindenkié más. 
Mégis egyben van ez a „társulat”, a munkaközösség jól összetartja a vezetőket. Ilyenkor látom azt, 
hogy mennyit jelent ez. A 7 óvoda egyben van, jó munkát végeznek, mégis vannak különbözőségek, 
nemcsak a leírásban, hogy tartalmilag ki hogyan állítja össze, hanem egyáltalán, hogy mit csinálnak 
és mik a különbségek mondjuk felszerelésben, nagyságban. Valóban komoly munkát végeznek, és 
amit megcsináltak, azt örömmel írják le.  
A legnagyobb óvoda a Bajcsy-Zsilinszky úton van a Bosch miatt, a Gesztenyéskert Óvoda, ez a 
felszerelésben, támogatásban és az óvodai létszámban is látszik. Sok mindent csinálnak, lovaglás és 
korcsolya is bekerült a mozgások közé. Egész meglepő, hogy óvodás korban mit kapnak a 
gyerekek.  
Mindenhol találtam különbséget, a feldolgozottságban is. Volt, aki készített diagramokat is. 
A Napsugár Óvoda volt a legvirágosabb intézmény.  
A Százszorszép Óvoda bázis intézmény.  
Értékelem azt, amit az óvodák végeznek és a hatvani intézmények közül az óvodák a 
legösszetartóbbak, csak dicsérni tudom az óvodai közösségeket. Köszönöm a munkájukat! 
 
Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Köszönjük szépen, bármilyen építő kritikát, dicséretet úgy gondolom, hogy mindenki szívesen 
fogad. Csak megköszönni tudom, ha valaki végigolvasta ezt a terjedelmes mennyiségű beszámolót. 
Úgy gondolom, úgy helyes, ha ilyen sokfélék vagyunk, hiszen a hozzánk járó gyerekek és felnőttek 
is sokszínűek, különbözőek. Így meg van a lehetőség, hogy mindenki a saját elvárásának, 
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értékrendjének megfelelően válasszon. Mindannyian keményen dolgozunk, és mivel mi vagyunk az 
egyetlen olyan oktatási szint, ami önkormányzati fenntartásban maradt, úgy gondolom, hogy 
dolgunk is, hogy maximálisat nyújtsunk és a lehető legtöbbet kihozzunk az intézményekből.  
Mondhatom, hogy mindegyik vezetőtársam velem együtt ezért dolgozik. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Köszönjük az óvodai közösségeknek a városi rendezvényeken való szereplést. A jövőben is 
számítunk rátok, mert nagyon megható egy-egy óvodás műsor a szülőknek és a felnőtteknek 
egyaránt. A gyerekek nagyon ügyesen adják elő, amit betanítotok nekik. Köszönjük szépen a 
munkátokat! 
 

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: 
 
95/2017. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
96/2017. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
97/2017. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
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Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
98/2017. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
99/2017. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
100/2017. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 



 

  

6

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
101/2017. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2016/2017. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A munkaközösségek nem tudnak mindig olyan szépen együtt dolgozni. Több intézményben is 
hallom, hogy vannak problémák, egy-egy magyar, vagy nyelvi munkaközösség nem tud úgy együtt 
dolgozni a városban, vagy a térségben, ahogyan azt esetleg elvárnánk. Az óvodai munkaközösség 
úgy gondolom, hogy harmonikusan működik, együtt gondolkodtok, együtt teszitek a dolgotokat a 
város és elsősorban a gyerekek érdekében. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
102/2017. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az óvodavezetői városi 
munkaközösség 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség 



 

  

7

2016/2017. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. június 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a 2017/2018. nevelési év indításának előkészítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Létszámmal kapcsolatban láttam, hogy majdnem feltöltődtek az óvodák és a jövőt illetően az 
előrevetítés az, hogy több gyerek lesz tekintettel a munkahelyteremtésre és a falvakból való 
beköltözésre. 2,5 éves kortól is fel lehet venni a gyermekeket, ami több problémát jelent.  
Szükséges-e előre gondolkozni, felkészülni, létszám, és más dolgok esetében? 
 
Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Elég szűk intervallumban tudunk beszélni a születéseket illetően, hiszen maximum 3 évre látjuk 
előre a születési adatokat. Ebben az évben picit magasabb volt a létszám, tehát akik idén augusztus 
31-ig töltik be a 3. életévüket, valamivel több gyerek volt összességében. Az adatok hullámzóak, de 
azt gondolom, hogy a jelenlegi városi férőhelyek fogják tudni az elkövetkezendő 3 évben a beérkező 
gyerekeket fogadni. Minden intézményvezetőnek sokkal komolyabb problémát okoz, hogy a szülők 
egyre nagyobb létszámban szeretnék a 2,5 éves gyerekeket is már az óvodai életbe bevinni, mi 
viszont látjuk ennek a hátulütőjét, hogy ez nem annyira jó, mert szocializáció szempontjából 
mindenképp a 3 év lenne a javasolt. Egyelőre uraljuk a helyzetet, nyilván az intézményvezetőkön is 
múlik, hogy hasonló elvek mentén próbáljuk a felvételt irányítani. Egyelőre azt mondom, hogy 
fogjuk tudni fogadni ezeket a gyerekeket. Az új munkahelyteremtéssel kapcsolatos beköltözés 
kapcsán azt mondom, hogy legyen ilyen gondja az önkormányzatnak, hogy intézményt kelljen 
bővíteni a gyerekek miatt. Ez azt hiszem, hogy egy kellemesebb probléma lenne. 
 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 

 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
 
103/2017. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2017/2018. nevelési év 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017/2018. nevelési évben indítandó óvodai 
csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:  
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1. óhatvani városrészben összesen: 17 csoport 
a) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 

4 óvodai csoport; 
b) Hatvani Napsugár Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 

4 óvodai csoport; 
c) Hatvani Százszorszép Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 

6 óvodai csoport; 
d) Hatvani Vörösmarty téri Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

3 óvodai csoport;  
 
2. újhatvani városrészben összesen: 14 csoport 
e) Hatvani Csicsergő Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 

3 óvodai csoport; 
f) Hatvani Gesztenyéskert Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 

8 óvodai csoport; 
g) Hatvani Varázskapu Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 

3 óvodai csoport. 
 
Határid ő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
104/2017. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2017/2018. nevelési év 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017/2018. nevelési évben is engedélyezi a 2 
fejlesztő óvodapedagógus álláshelyet. A képviselő-testület akként rendelkezik, hogy Óhatvanban az 
1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán 
utca 13.) közalkalmazotti állományában, Újhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Hatvani 
Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) személyi állományába kerüljön, továbbá 
munkaidejük kerüljön megosztásra az érintett településrész óvodái között.  
 
A személyi állományba helyezésekhez, a szükséges pénzügyi forrás az adott Intézmények 
költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
105/2017. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2017/2018. nevelési év 
indításának előkészítéséről 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 2017/2018. nevelési évben is engedélyezi az 1 
fő rendszergazda álláshelyet. A képviselő-testület akként rendelkezik, hogy az 1 fő rendszergazda a 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) közalkalmazotti 
állományába tartozzon, és munkaideje továbbra is kerüljön megosztásra a település óvodái között.  
 
Az 1 fő rendszergazda közalkalmazotti állományba helyezéséhez a szükséges pénzügyi forrás az 
Intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
5. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A civil szervezetek örömére, megsegítésre íródott anno ez a pályázat. Most is augusztus 1-jétől 
augusztus 31-ig lehet majd pályázni. A honlapon is fent lesz majd a pályázat, de a Jegyzői Irodán is 
lehet nyomtatványt kérni. Korlátozott az összeg, az első és a második félévben is közel 
megfeleződtek az összegek. Ha augusztus 31-ig beérkeznek a pályázatok és megfelelnek a kiírásnak, 
akkor mi mindenkinek megpróbálunk valamilyen kis összeget juttatni, hogy tudjon boldogulni, akár 
egy alapítvány, vagy a szülők segítségével. Egyedül az önkormányzat sem tud mindent megoldani, 
de egy kicsi segítséget tudunk nyújtani, ha el szeretnének valamit érni a szervezetek. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
106/2017. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének 11. § (2)-(3) bekezdései alapján átruházott 
hatáskörben eljárva a civil szervezetek támogatására létrehozott Önszerveződő, öntevékeny 
közösségeket támogató keret, az Ifjúsági keret, a Sportfeladatokat, célokat támogató keret, az 
Egyházi keret, valamint a Nemzetiségi keret pályázati felhívását, a határozat 1–5. számú mellékletei 
szerinti tartalommal elfogadja, és azok 2017. augusztus 1. napjával kiírásra kerülnek. 
 
Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatokat indokolás nélkül visszavonja.  
 
Határid ő: 2017. augusztus 1. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. A pályázat célja 
Pályázni az alábbi célokra, feladatokra lehet: 
a) - amelyek helyi érdekeket szolgálnak, 

- öntevékenységre épülő szakmai, generációs vagy szabadidős keretben működnek, 
- szabadidős, kulturális, ismeretterjesztő, helytörténeti, természet- és környezetvédelmi jellegű 
programokat valósítanak meg; 

b) - az a) pontban foglalt feladatok megvalósítása érdekében a működéshez szükséges technikai, tárgyi 
és műszaki feltételek megteremtésének elősegítésére, valamint működési költségek támogatására 
nyújtható be a pályázat.  

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

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

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

költségvetése, 
f) sportegyesületek esetében a sportedzői képesítés másolata. 
 
4.5. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
4.6. A második félévi pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31. 
A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2017. augusztus 31-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
 
6. Hatvan Város Önkormányzata mint a Civil Alap pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indokolás nélkül visszavonja. 
 
Hatvan, 2017. augusztus 1. 

 
 

 Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Ifjúsági keret  
 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap Ifjúsági 
keretéből elnyerhető 2017. évi támogatásra. 
 
1. Pályázók köre / Ifjúsági keretre 
 
1.1 Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzati rendeletben meghatározott civil szervezetek: 
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a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt nyilvántartásba vett, vagy a 
szervezet részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra került, és az 
alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

költségvetése, 
f) sportegyesületek esetében a sportedzői képesítés másolata. 
 
4.5. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
4.6. A második félévi pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31. 
A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2017. augusztus 31-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
 
6. Hatvan Város Önkormányzata mint a Civil Alap pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indokolás nélkül visszavonja. 
 
Hatvan, 2017. augusztus 1. 

 
 

 Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

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

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

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

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



 

  

14

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4.5. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
4.6. A második félévi pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31. 
A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
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A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2017. augusztus 31-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
 
6. Hatvan Város Önkormányzata mint a Civil Alap pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indokolás nélkül visszavonja. 
 
 
Hatvan, 2017. augusztus 1. 

 
 

 Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Egyházi keret 
 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap Egyházi 
keretéből elnyerhető 2017. évi támogatásra. 
 
1. Pályázók köre / Egyházi keretre 
1.1 Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzati rendeletben meghatározott, a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 
2011. évi CCVI. törvényben meghatározott bevett egyházak Hatvanban tevékenykedő szervezeti egységei (a 
továbbiakban: egyházközség). 
 
1.2. Támogatás az önkormányzat közigazgatási területén belül működő egyházközségeknek nyújtható, amely 
a) a városhoz kapcsolódó vagy a városi lakosokat érintő programok szervezésére,  
b) Hatvan város hírét és tekintélyét növelő események megvalósítására, vagy  
c) az egyházközségen belül működő a) és b) pontban meghatározott célok elérését segítő közösségek  

működtetésére irányul. 
 
2. A pályázat célja 
Pályázni az 1.2 pontban meghatározott tevékenységre, működtetésre lehet. 
 
3. Az elnyerhető támogatás mértéke 
Az egy pályázó által elnyerhető támogatás legmagasabb összege: 200.000,- Ft. 
 
4. A pályáztatás rendje 
4.1. A támogatás iránt pályázhat az egyházközség, vagy az egyházközség igazolásával az egyházközségen 
belül működő jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződések az egyházközség útján. Az 
egyházközségek programjaik megvalósítására több pályázatot is benyújthatnak, ugyanazon program 
megvalósítására ugyanakkor csak egy pályázat nyújtható be. 
 
4.2. Pályázni a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklete szerinti pályázati adatlap Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton történő 
benyújtásával lehet a kiírástól számított 30 napon belül. A határidőn túl beérkezett pályázatokat a határidő 
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túllépésre való tekintettel el kell utasítani. 
 
4.3. Pályázni az adatlap hiánytalan kitöltésével és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet: 
a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés közjegyző által hitelesített másolata, 

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

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

költségvetése, 
f) sportegyesületek esetében a sportedzői képesítés másolata, 
g) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben meghatározott bevett egyházak belső 
szabályzata alapján kiállított igazolás az egyházközség létezéséről, a képviseletre jogosult 
személyről. 

 
4.5. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
4.6. A második félévi pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31. 
A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2017. augusztus 31-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
 
6. Hatvan Város Önkormányzata mint a Civil Alap pályázat kiírója ¨fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indokolás nélkül visszavonja. 
 
Hatvan, 2017. augusztus 1. 

 
 

 Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

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

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

nyilvántartásba vett, vagy az alapítvány részéről a bíróságra a nyilvántartásba vétel iránti kérelem 
benyújtásra került, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,  

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

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

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

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

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

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

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

a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés közjegyző által hitelesített 
másolata, vagy az eredeti végzés az illetékes ügyintézőnek való egyidejű bemutatással 
egyszerű másolata; jogi személyiség nélküli jogalany esetén annak igazolása az adott 
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intézmény részéről, hogy a közösség vagy csoport több mint egy éve működik, 
b) az egyesület képviselőjének aláírási címpéldánya/ aláírási mintája,  
c) az egyházközségek kivételével a pályázó eddigi tevékenységének részletes leírása, 
d) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes leírása, 
e) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes költségvetése, vagy éves 

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

 
4.5. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
4.6. A második félévi pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31. 
A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2017. augusztus 31-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
 
6. Hatvan Város Önkormányzata mint a Civil Alap pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indokolás nélkül visszavonja. 
 
Hatvan, 2017. augusztus 1. 

 
 

 Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
6. napirend 
Egyebek  
 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
nyílt ülését befejezettnek nyilvánította. 

 
 
 

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


