
 
 

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

Bizottságának 2018. január 23-án a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Szitáné Malek Anett 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: 
 
1/2018. (I. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2018. január 23-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 

N A P I R E N D 
N Y Í L T  ÜLÉS: 
 

1. Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. évi munkatervéről 
 

 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
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2. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú 
Diáksport Bizottsága 2017. évi beszámolójáról 

 
3. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
 
 Előterjesztő a 2-3. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 
4. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
5. Előterjesztés a Lélegzet Gyermek és Képességfejlesztő Alapítvány részére nyújtott 

támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának 
engedélyezéséről 

 
6. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház részére nyújtott támogatás utólagos, 

támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
 Előadó az 1-6. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő a 4-6. napirendi pontnál: Tarsoly Imre bizottsági elnök 

 
7. Egyebek 

 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ez az úgynevezett alap, amit mindenképpen kell tárgyalnia a bizottságnak, de ez még kiegészülhet 
olyan képviselő-testületi anyagokkal, amik a bizottságot érintik. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Van benne új dolog? 
 
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
Nincs benne új dolog. 
 
 
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: 
 
2/2018. (I. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 26. § (1) és (2) bekezdése alapján a 2018. évi 
munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A bizottság felkéri a bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy a bizottsági ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék. 
 
Határid ő: 2018. január 26. (tájékoztatásra) 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú 
Diáksport Bizottsága 2017. évi beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ez a nagyobb megyei, országos versenyeken való részvételről szól, ahol szép eredményeket értünk 
el. Itt nagyobb tömegbázist tudunk megmozdítani, nagyon sokan vannak ezeken a versenyeken. 
Interneten kell jelentkezni már az alapfokú versenyekre is. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Volt valamilyen személyi probléma?  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen, mivel Páldi Róbert nyugdíjba ment, és ezzel egyidejűleg lemondott az Alapfokú Diáksport 
Bizottság elnökségéről is. Rácz László viszont egy minősítési vizsgára készülés miatt csak később 
tudta elvállalni ezt a feladatot. Idő kellett, amíg kialakult, hogy ki legyen az elnök. 
 
 

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: 
 
3/2018. (I. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport 
Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú Diáksport Bizottsága 2017. évi beszámolójáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 
Körzete Alapfokú Diáksport Bizottsága 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
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Határid ő: 2018. február 13. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
4/2018. (I. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport 
Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú Diáksport Bizottsága 2017. évi beszámolójáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 
Körzete Középfokú Diáksport Bizottsága 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. február 13. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Hol van az Ürgés kertsor Hatvanban? 
 
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
Nagygombos felé van, egy dűlőút, az autópálya környékén.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
És a Ködmön tanya? 
 
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
A Ködmön tanya Jászberény felé a 32-es úttól balra eső területen van Csány felé, pont a 
közigazgatási határnál. Most el lesz nevezve ez a tanya és majd kiderül, hogy oda bejelentkezik-e 
valaki, mert ennek a feltétele a közterület elnevezés, hogy ott valaki lakcímet létesíthessen. 
Mindenesetre a körzethatár megállapításnál nem az aktuális állapot a meghatározó, hanem fel kell 
készülni egy jövőbeli állapotra, és ha ott esetleg gyermek születik, akkor nincs gond, mert be van 
körzetesítve. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Nem vehet fel az iskola igazgatója több gyereket, mint az iskola engedélyezett maximális létszáma, 
emiatt kicsit mindig igazítani szükséges a körzeteket.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
5/2018. (I. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az általános iskolák 
felvételi körzethatárainak véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 
hatvan, Radnóti tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító 
körzethatárok 2018/2019. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában javasolja a 
Heves Megyei Kormányhivatalnak, hogy a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában lévő 
általános iskolák körzethatárai áttekintése kapcsán az új utcákat a körzetekbe sorolja be az alábbiak 
szerint: 

a) Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola körzetébe: 
Ködmön tanya, 

b) Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola körzetébe: Ürgés kertsor. 
 
A képviselő-testület egyebekben a körzetlista tervezetét megfelelőnek tartja. 
 
Határid ő: 2018. február 15. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ennek nagyon örülnek a civilek, hiszen minden évben két alkalommal írjuk ki ezt a pályázatot. 
Február 1-től a www.hatvan.hu-n, vagy a Jegyzői Irodában lehet a jelentkezési lapot elérni. 
 
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
Annyi újdonság mégiscsak van a munkatervben, hogy terveztünk egy bizottsági ülést a költségvetés 
elfogadása utáni hétre, február utolsó hetére. Ha a képviselő-testület elfogadja a költségvetést, 
abban benne lesz, hogy a civil alapra mennyi összeg van összesen, és ezen a bizottsági ülésen pedig 
dönteni kell arról, hogy melyik keretre mennyi összeg jusson. Ez a bizottsági ülés 2018. február 27-
én lesz. 
 
  
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
6/2018. (I. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletének 11. § (2)-(3) bekezdései alapján átruházott hatáskörében eljárva a civil szervezetek 
támogatására létrehozott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret, az Ifjúsági keret, 
a Sportfeladatokat, célokat támogató keret, a Nemzetiségi keret, valamint az Egyházi keret pályázati 
felhívását a határozat 1 – 5. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.  
A civil szervezetek támogatásának éves keretösszegéről a képviselő-testület Hatvan Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadásakor dönt. 
Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatot indokolás nélkül visszavonja. 
 
Határid ő: 2018. február 1. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 

 
 

1.sz. melléklet 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret 

 
 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap 
Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretéből elnyerhető 2018. 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. 
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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 
Önkormányzatától a tárgyévben e pályáztatási rendszeren kívül bármely más jogcímen támogatásban, átadott 
pénzeszközben részesült, kivéve a polgármesteri keretből nyújtott támogatást. 
 
4.3. Pályázni a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete szerinti pályázati adatlap Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalhoz postai úton történő 
benyújtásával lehet a kiírástól számított 30 napon belül. A határidőn túl beérkezett pályázatokat – a határidő 
túllépésre való tekintettel – el kell utasítani. 
 
4.4. Pályázni az adatlap hiánytalan kitöltésével és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet: 
a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés közjegyző által hitelesített másolata, 

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

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

költségvetése, 
f) sportegyesületek esetében a sportedzői képesítés másolata. 
 
4.5. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
4.6. Az első félévi pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 3. 
A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
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3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2018. március 3-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
 
6. Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indoklás nélkül visszavonja. 
 
Hatvan, 2018. február 1. 

 
 

 Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 

2. sz. melléklet 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
Ifjúsági keret  

 
 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap Ifjúsági 
keretéből elnyerhető 2018. évi támogatásra. 
 
1. Pályázók köre / Ifjúsági keretre 
 
1.1 Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzati rendeletben meghatározott civil szervezetek: 
a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt nyilvántartásba vett, vagy a 

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

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

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

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

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

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

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

 
2. A pályázat célja 
 
Pályázni az alábbi célokra, feladatokra lehet: 
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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 személyiség nélküli jogalany esetén annak igazolása az adott intézmény részéről, hogy a 
közösség vagy csoport több mint egy éve működik, 

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

költségvetése, 
f) sportegyesületek esetében a sportedzői képesítés másolata. 
 
4.5. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
4.6. Az első félévi pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 3. 
A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2018. március 3-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
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6. Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indoklás nélkül visszavonja. 
 
Hatvan, 2018. február 1. 

 
 

 Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 

3. sz. melléklet 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
Sportfeladatokat, célokat támogató keret 

 
 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap 
Sportfeladatokat, célokat támogató keretéből elnyerhető 2018. évi támogatásra. 
 
1. Pályázók köre / Sportfeladatokat, célokat támogató keretre 
 
1.1 Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzati rendeletben meghatározott civil szervezetek: 
a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt nyilvántartásba vett, vagy a 

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

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

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

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

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

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

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

 
2. A pályázat célja 
 
Pályázni az alábbi célokra, feladatokra lehet: 
a) éves működési költség támogatására, 
b) sportrendezvények szervezésére,  
c) versenyeken való részvételre. 
 
3. Az elnyerhető támogatás mértéke 
 
Az egy pályázó által elnyerhető támogatás legmagasabb összege: 200.000,- Ft. 
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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. Az első félévi pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 3. 
A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2018. március 3-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
 
6. Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indoklás nélkül visszavonja. 
 
Hatvan, 2018. február 1. 

 
 

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

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

Egyházi keret 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap Egyházi 
keretéből elnyerhető 2018. évi támogatásra. 
 
1. Pályázók köre / Egyházi keretre 
 
1.1 Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzati rendeletben meghatározott, a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 
2011. évi CCVI. törvényben meghatározott bevett egyházak Hatvanban tevékenykedő szervezeti egységei (a 
továbbiakban: egyházközség). 
 
1.2. Támogatás az önkormányzat közigazgatási területén belül működő egyházközségeknek nyújtható, amely 
a) a városhoz kapcsolódó vagy a városi lakosokat érintő programok szervezésére,  
b) Hatvan város hírét és tekintélyét növelő események megvalósítására, vagy  
c) az egyházközségen belül működő a) és b) pontban meghatározott célok elérését segítő közösségek  

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

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

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

költségvetése, 
f) sportegyesületek esetében a sportedzői képesítés másolata, 
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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. Az első félévi pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 3. 
A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2018. március 3-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
 
6. Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indoklás nélkül visszavonja. 
 
Hatvan, 2018. február 1. 

 
 

 Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 

5. sz. melléklet 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

Nemzetiségi keret 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap Nemzetiségi 
keretéből elnyerhető 2018. évi támogatásra. 
 
1. Pályázók köre / Nemzetiségi keretre 
 
1.1 Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzati rendeletben meghatározott civil szervezetek: 
a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt nyilvántartásba vett, vagy a 

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

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

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

 
1.2. A támogatás feltétele, hogy  
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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 
intézmény részéről, hogy a közösség vagy csoport több mint egy éve működik, 

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

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

 
4.5. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
4.6. Az első félévi pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 3. 
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A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címen. 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
5. Támogatási döntés 
A 2018. március 3-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert 
támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu weboldalon. 
 
6. Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
indoklás nélkül visszavonja. 
 
Hatvan, 2018. február 1. 

 
 

 Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Lélegzet Gyermek és Képességfejlesztő Alapítvány részére nyújtott támogatás 
utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. 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: 
 
7/2018. (I. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
utólagosan engedélyezi, hogy a Lélegzet Gyermek és Képességfejlesztő Alapítvány (3000 Hatvan, 
Váci Mihály utca 15.) részére a Civil Alap Sportfeladatokat, célokat támogató keretéből a 2016. 
évben elnyert 100.000.-Ft támogatást az alapítvány a nyári tábor szervezése és lebonyolítása helyett,  
a nyári tábor megtartásához szükséges pálya bérleti díjára, a nyári táborban szükséges élelmiszerek 
vásárlására, valamint a gyerekek állandó használatára hímzett sapka vásárlására fordítsa. 
 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
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6. napirend 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház részére nyújtott támogatás utólagos, támogatási 
céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. 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: 
 
8/2018. (I. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
utólagosan engedélyezi, hogy a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) a 
HCHC zenekar részére a Civil Alap Önszerveződő öntevékeny közösséget támogató keretéből a 
2016. évben elnyert összesen 90.000.- Ft támogatást a művelődési ház a zenekar nevében technikai 
feltételeinek javítása helyett egy fesztiválon való fellépés költségeinek finanszírozására fordítsa. 
 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
 
7. napirend 
Egyebek  
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A jégpálya február 2018. 25-ig még nyitva lesz. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Én nem látom, hogy olyan sokan lennének a jégpályán. Megéri ez? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Minden iskolából rotációban jönnek a gyerekek, akiknek igényük is van már rá, hogy 
korcsolyázzanak, megszerették. Nem kötelező jönni az osztályoknak korcsolyázni, a szülőnek 
nyilatkozatot kell kitöltenie, hogy kéri-e, hogy korcsolyázni vigyék a gyerekét. Nagyon 
kedvezményes áron tudnak a gyerekek jégre lépni, és több, mint 90 %-uk él is ezzel a lehetőséggel. 
Ezeknek a gyerekeknek, akik így megtanulták, megszerették ezt a sportot, később is lesz rá igényük, 
hogy korcsolyázzanak. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Nem lehetne a Népkertbe átvinni a pályát, olyan csúnya ez a sátor? 
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Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A sátor szükséges a jég védelme érdekében, és nem lehetséges átvinni, mivel itt van kialakítva az az 
elektromos rendszer, amivel működni tud. Ha a jégcsarnok megépül, akkor már nem lesz itt, viszont 
akkor a gyerekek szállítását kell majd megoldani. 
 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
A másik probléma, amit nagyon sokan mondanak nekem, hogy a büfé, ami ott üzemel, nagyon drága.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Nagyon sok költsége van az üzemeltetésnek. Ez a büfé ott mindig üzemel, a dolgozók bérét ki kell 
termelni, fűteni kell és még sorolhatnánk a költségeket. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Azt is figyelembe kell venni, hogy hol van egy büfé. Ha valaki elmegy strandra, ott is drága, vagy 
akár említhetném a piacot is. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Visszatérve a sátorra, Gyöngyös irigykedik rá, mivel nekik is van jégpálya, de nincs felette sátor, és 
ha kicsit kisüt a nap, akkor megolvasztja a jég felső rétegét és már alkalmatlan is lesz a használatra. 
Ha jön egy szeles idő, akkor rápotyognak az ágak és belefagynak a jégbe. Így nagyon jó, mert 
semmilyen időjárási viszonynak nem vagyunk kitéve. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Még az is furcsa nekem, hogy a tanulást segítő pingvinért fizetni kell. Ez régebben nem volt így. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A délelőtti tanuló órákon nem kell érte fizetni, délután igen. Ez mindig így volt. 
 
 
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 


