
 
 

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

Bizottságának 2018. március 27-én a Városháza emeleti kistermében 1530 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 
Igazoltan volt távol: 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Soós Péter a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület elnöke 
 Pintérné Kozári Mónika az FC Hatvan Egyesület pénzügyi 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 4 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 3 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
33/2018. (III. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2018. március 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   

N A P I R E N D 
N Y Í L T  ÜLÉS: 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezéséről 
 

2. Előterjesztés az Egri Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének véleményezéséről 
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3. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2018. évi támogatásáról 

 
4. Előterjesztés a Civil Alap 2018. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek 

elbírálásáról 
 
5. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületekkel kötendő együttműködési megállapodásokról 
 
6. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal kötendő együttműködési 

megállapodásokról 
 
7. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) 

pályázatának kiírásáról 
 

 Előterjesztő az 1-7. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó az 1-7. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
8. Egyebek 

 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Miért van erre a megszüntetésre szükség? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Nem tudjuk, de biztos meg van az oka. A nyelvvizsga előkészítésre biztosan szükség lenne.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Egy mondatban össze lehet foglalni szerintem az egészet. Aggódunk a Bajzáért. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A működéséért, vagy miért? 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Mindenért. Mióta nincs olyan igazgató, aki összefogta, ahogy Pappné Dr. Forgács Edit tette, azóta 
változás van. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Két unokám jár oda, és sok meglepetés ér mostanában. 
 
Kocsis Attiláné bizottsági tag 
Pedig már örültünk, hogy megint szintes lesz a Bajza. 
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Kondek Zsolt bizottsági tag 
Felbirkózták magukat egy színvonalra és most sikerült belső munkával tönkretenni.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Pedig a gyerekeknek kell, hogy tanuljanak, ez nem mehet a minőség rovására. 
 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
34/2018. (III. 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 Tankerületi 
Központ intézményi átszervezésének 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 fenntartásában 
működő Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) 
szakmai alapdokumentumának módosításával egyetért, a gimnáziumi nevelés-oktatás keretében 
működő nyelvi előkészítő évfolyam megszüntetését és az „öt” évfolyamos szövegrész törlését a 
szakmai alapdokumentumból támogatja. 
 
Határid ő: 2018. március 29. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
35/2018. (III. 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 Tankerületi 
Központ intézményi átszervezésének 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 fenntartásában 
működő Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.) 
szakmai alapdokumentumának módosításával egyetért, az új tanszakok felvételét az intézmény 
székhelyén, valamint az alapító okirat „jazz-zene ütős tanszak, népzene vokális tanszak, népzene 
vonós és tekerő tanszak” szövegrésszel való kiegészítését támogatja. 
 
Határid ő: 2018. március 29. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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2. napirend 
Előterjesztés az Egri Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Úgy láttam, hogy az iskolát a Bosch segíti, járműipari karbantartó technikusi képzés lesz. Ez a 
fejlődés jele. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
36/2018. (III. 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 Egri Szakképzési 
Centrum intézményi átszervezésének véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egri Szakképzési Centrum (3300 Eger, 
Kertész u. 128.) fenntartásában működő Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskola és Kollégiuma alapító okiratának módosításával egyetért, az „55 523 07 
Járműipari karbantartó technikus szakképesítés-ráépülés” megnevezés felvételét az alapító okiratba 
támogatja. 
 
Határid ő: 2018. április 5. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2018. évi támogatásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Minden évben támogatjuk a diákolimpia megszervezését.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
570 forint a fejkvóta. Ez nem kötelező, ugye? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Nem kötelező. Régen volt kötelező fejkvóta rendszer, ami 1300 forint volt. Ez megszűnt, de ennyit 
a város még megtartott önként vállalt feladatként.  
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
37/2018. (III. 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 diáksport fejkvóta 
alapján történő 2018. évi támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.), mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 168.150.- Ft, azaz 
Egyszázhatvannyolcezer-egyszázötven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. 
A megállapodás határozott időre, 2018. április 15-étől 2018. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15.  (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
38/2018. (III. 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 diáksport fejkvóta 
alapján történő 2018. évi támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), mely alapján a 2018. évre 
vonatkozóan 222.300- Ft, azaz Kettőszázhuszonkétezer-háromszáz forint támogatást nyújt az iskolai 
diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2018. április 15-étől 2018. december 
31-ig kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
39/2018. (III. 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 a hatvani diáksport fejkvóta 
alapján történő 2018. évi támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 1.), mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 253.650.- Ft, azaz 
Kettőszázötvenháromezer-hatszázötven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. 
A megállapodás határozott időre, 2018. április 15-étől 2018. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
40/2018. (III. 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 diáksport fejkvóta 
alapján történő 2018. évi támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 252.510.- Ft, azaz 
Kettőszázötvenkétezer-ötszáztíz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A 
megállapodás határozott időre, 2018. április 15-étől 2018. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
41/2018. (III. 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 diáksport fejkvóta 
alapján történő 2018. évi támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnáziummal 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.), mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 290.700.- Ft, 
azaz Kettőszáz-kilencvenezer-hétszáz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. 
A megállapodás határozott időre, 2018. április 15-étől 2018. december 31-ig kerül megkötésre. 
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A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Civil Alap 2018. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek 
elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Sokan kérik ezt a támogatást, évről évre. Nagy segítség ez a civil egyesületek terveinek 
megvalósításához. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Önszerveződő, öntevékeny közösséget támogató keret tekintetében 56 pályázat volt, és 56-an 
kaptak is támogatást. Nagyon nagy volt az igény erre, amiből le kellett faragni, de mindenki kapott 
valamennyit. A nemzetiségi keretre benyújtott pályázatok száma 0, az erre szánt összeget a múzeum 
kapta meg. Miért? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Át lett csoportosítva, mert ott nagyobb igény van rá. 
 
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
A nemzetiségi keretre a nemzetiségi önkormányzat nem pályázhat, mert nyilván a rendelet is civil a 
szervezetek pályázati lehetőségéről szól. Most az intézmény azért pályázik, mert volt ott egy 
rendezvénye a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, amit pályázaton nyertek, rajzverseny 
megszervezésére. Ennek a költségeinek a fedezésére vállalta az intézmény, hogy pályázik, és így 
egy színvonalasabb rendezvényt tudtak megvalósítani. A nemzetiségi önkormányzat is magasabb 
összegre pályázott, ez egy minisztériumi pályázat volt, de sokkal kisebb összeget nyertek meg. Így 
az intézmény a nemzetiségi keretből egészíti ki a minisztériumi támogatást.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
42/2018. (III. 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 Civil Alap 2018. évi 
februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösséget 
támogató kerethez a Sport keret 1.740.000 Ft-os keretösszegéből 290.000 Ft-ot, az Ifjúsági keret 
750.000 Ft-os keretösszegéből 200.000 Ft-ot átcsoportosít, mellyel az Önszerveződő, öntevékeny 
közösséget támogató keret 3.990.000 Ft-ra módosul.  
 
Határid ő: 2018. április 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
43/2018. (III. 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 Civil Alap 2018. évi 
februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny 
közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét képező 
táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek 
támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
44/2018. (III. 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 Civil Alap 2018. évi 
februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató 
keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett 
összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi 
forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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45/2018. (III. 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 Civil Alap 2018. évi 
februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok 
alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt 
alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre 
áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
46/2018. (III. 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 Civil Alap 2018. évi 
februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok 
alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt 
egyházközségeket és csoportokat A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre 
áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
47/2018. (III. 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 Civil Alap 2018. évi 
februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keretre benyújtott pályázat 
alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összeggel támogatja a pályázatot 
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benyújtó intézményt.  A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek 
támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a kiemelt sportegyesületekkel kötendő együttműködési megállapodásokról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A Kézilabda Egyesület magas összeget kap a többihez képest, de tavaly nem kaptak, ha jól 
emlékszem. 
 
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
A Kézilabda Egyesület tavaly nem együttműködési megállapodás keretében, hanem 
reklámszerződés keretében kapta meg ugyanezt az összeget. Ennek az volt az oka, hogy az 
egyesületnek az adózási minősítése megfelelő legyen a sportcsarnok beruházás kapcsán. Mivel ez 
az adózási átminősítés megtörtént, így idén újra együttműködési megállapodás keretén belül is 
megkaphatja ezt az összeget. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Van olyan szándék, hogy ha a sportcsarnok létrejön, szeretne a város egy komolyabb csapatot? 
 
Tarsoly Imre bizottsági tag 
Most elég nagy a kézilabdásoknak a felkerülési esélyük, tehát mindenképpen célja a férfi és a női 
csapatnak is, hogy felkerüljenek magasabb szintre. Megállapodás van a Fradi-val utánpótlás 
nevelésre, és tulajdonképpen a sportcsarnok is így jött képbe. Nevelő bázis lesz Hatvan.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Általában mindenkinek szemet szúr a kiemelkedő támogatási összeg. Messzemenőleg a legtöbb 
gyerek sportol az FC Hatvannál. Az egyetlen olyan intézmény, ami saját maga tartja fenn az egész 
sporttelepet. Az úszóknak sem kell fenntartani az uszodát, jelen pillanatban még a kézilabdásoknak 
sem kell a tornacsarnokot, se a kosarasaknak, se senkinek. Régen a Városgazdálkodási Kft. 
üzemeltette, és a vezetője nagyon örült neki, amikor elkerült tőle, mert éves szinten az üzemeltetés 
35-50 millió forint volt, már akkor. Itt van a pénzügyi vezető, meg tudja mondani, hogy mekkora 
terhet jelent csak a szemét elhordása, amit nagyrészt azok hordanak oda, akik napközben bejárnak. 
A szemetet össze kell szedni valakinek, a füvet nyírni kell, az öltözőket tisztán kell tartani, fűteni 
kell, meleg vizet kell biztosítani, világítani kell. A Kodályban a kézilabdások ezt támogatásként 
megkapják. Az FC Hatvan is nagyon örülne, ha ez vissza kerülne a város kezelésébe, és neki csak a 
játékosokkal és a csapatokkal kellene törődnie. Bevételi forrása csak a tagdíj és a jegybevétel, ami 
kis összeg. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Gondolom sok támogatója is van az egyesületnek? 
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Pintérné Kozári Mónika az FC Hatvan pénzügyi vezetője 
Nincs támogatója az FC Hatvannak. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
A rendszeresség miatt kedvezményes áron kapják meg a buszokat, de más támogatást nem kap az 
egyesület. A vállalkozók nagyon megnézik, hogy hova teszik a pénzüket, és általában nem a 
sportba. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 8 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
48/2018. (III. 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 kiemelt 
sportegyesületekkel kötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Népkert), mely alapján a 2018. évre vonatkozóan összesen 37.300.000.- Ft, azaz Harminchétmillió-
háromszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2018. 
április 6. napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.  
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről 6/2018. 
(II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
49/2018. (III. 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 kiemelt 
sportegyesületekkel kötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.), mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 600.000.- Ft, azaz Hatszázezer forint 
támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2018. április 6. napjától 
kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
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átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
50/2018. (III. 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 kiemelt 
sportegyesületekkel kötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Tanács u. 9.) az Atlétika Szakosztály támogatása céljából, mely alapján a 2018. évre 
vonatkozóan 600.000.- Ft, azaz Hatszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A 
megállapodás határozott időre, 2018. április 6. napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig 
tartó időszakra kerül megkötésre. 

A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
51/2018. (III. 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 kiemelt 
sportegyesületekkel kötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Úszó Klub Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Móricz Zsigmond utca 13/b.), mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 2.500.000.- Ft, azaz 
Kettőmillió-ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott 
időre, 2018. április 6. napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó időszakra kerül 
megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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52/2018. (III. 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 kiemelt 
sportegyesületekkel kötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi 
út MÁV Sporttelep), mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 900.000.- Ft, azaz Kilencszázezer 
forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2018. április 6. 
napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről 6/2018. 
(II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
53/2018. (III. 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 kiemelt 
sportegyesületekkel kötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, 
Dolgozók útja 13.) egyesülettel, mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 450.000.-Ft, azaz 
Négyszázötvenezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 
2018. április 6. napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről 6/2018. 
(II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
54/2018. (III. 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 kiemelt 
sportegyesületekkel kötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
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melléklete szerinti tartalommal – a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, 
Dolgozók útja 13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatása céljából, mely alapján a 2018. 
évre vonatkozóan 250.000.- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt az egyesület 
részére. A megállapodás határozott időre, 2018. április 6. napjától kezdődő és 2018. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről 6/2018. 
(II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
55/2018. (III. 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 kiemelt 
sportegyesületekkel kötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Tanács u. 9.) mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 12.000.000.- Ft, azaz 
Tizenkétmillió forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2018. 
április 6. napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről 6/2018. 
(II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal kötendő együttműködési megállapodásokról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
56/2018. (III. 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 Heves Megyei Diáksport 
Tanáccsal kötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel  (székhely: 
3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alapfokú Diáksport Bizottság támogatása céljából, 
mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújt az 
egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2018. április 15. napjától 2018. december 31. 
napjáig kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek 
támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
57/2018. (III. 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 Heves Megyei Diáksport 
Tanáccsal kötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 
3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság támogatása céljából, 
mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint támogatást nyújt az 
egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2018. április 1. napjától 2018. december 31. 
napjáig kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 6/2018. 
(II. 23.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) 
pályázatának kiírásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
58/2018. (III. 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 Gesztenyéskert 
Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) elnevezésű intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására 
vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a határozat mellékletét képező tartalommal.  
 
Határid ő: 2018. május 2. (pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Egyebek 
 
 
 
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 


