
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottságának 2019. február 26-án a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 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. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
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: 
 
31/2019. (II. 26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2019. február 26-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 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beíratás előkészítéséről 
 
2. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendelet kereteinek 2019. évi felosztásáról 
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3. Előterjesztés a Civil Alapból juttatott támogatások 2018. évi felhasználásáról 
 
4. Előterjesztés a Cit-Car Táncsport Egyesület kedvezményes teremhasználatát érintő 

döntésekről 
 
 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó az 1-4. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
5. Egyebek 

 
 
1. napirend  
Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beíratás előkészítéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
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: 
 
32/2019. (II. 26.) 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. számú melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a 2019/2020. nevelési év beiratkozási időpontját 2019. április 24-25. napján, 
7 órától 17 óráig határozza meg. 
 
Az óvodai beíratás helyszínei: 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), 
Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.), 
Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.), 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.), 
Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.), 
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 9.). 

 
A 2019/2020. nevelési évi beíratás során lényeges szempont, hogy az óvodai csoportok a törvényi 
létszámnak megfelelően kerüljenek megszervezésre, azaz maximum 25 fővel. A maximum 
létszámot meghaladó eltérés fenntartói engedéllyel lehetséges. Más településről gyermek felvételére 
az új nevelési év előkészítését meghatározó fenntartói döntés után, attól függően van lehetőség. 
 
Határid ő: 2019. március 22. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
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33/2019. (II. 26.) 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. számú melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva az önkormányzati fenntartású óvodák beíratási körzeteit a határozat mellékletét képező 
utcanévjegyzék alapján hagyja jóvá. 
 
Határid ő: 2018. március 22. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 

A 33/2019. (II. 26.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 
 
 
2. napirend  
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet kereteinek 2019. évi felosztásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
2019. március 3-ig lehet benyújtani a pályázatokat, ami azt jelenti, hogy hétfőn még elfogadásra 
kerülnek a pályázatok. 
 
 
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: 
 
34/2019. (II. 26.) 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 hatáskörben eljárva a 
hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 11. § (2) 
bekezdése alapján a civil szervezetek támogatására biztosított 15.000.000,- Ft összegű Civil Alap 
keretek szerinti felosztását az alábbiak szerint állapítja meg a 2019. évben:  

• Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret: 8.000.000.- Ft,  
• Ifjúsági keret: 1.850.000.- Ft,  
• Sportfeladatokat, célokat támogató keret: 3.250.000.- Ft,  
• Nemzetiségi keret: 200.000.- Ft,  
• Egyházi keret: 700 000.- Ft, 
• Szociális és egészségügyi keret: 1 000 000.- Ft 

 
Határid ő: 2019. február 22. 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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3. napirend 
Előterjesztés a Civil Alapból juttatott támogatások 2018. évi felhasználásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
2019. január 31-ig kellett elszámolni az önkormányzat felé számlákkal a támogatottaknak. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A döntések hol születnek meg, ki van ebben benne? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Polgármester úr, alpolgármesterek, illetve a kabinetben is vannak olyan szakmai emberek, akik 
bizonyos területeket lefednek, és ez alapján születik a döntés. Én régebben voltam egy hasonló 
bizottság tagja, kifejezetten a sport területéért voltam felelős, de minden területre volt egy szakmai 
felelős, aki a döntésekben szakmailag segítette a többi kollégát. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Kondek Zsolt bizottsági tag ez alapján a zenei területért felelős? 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Mivel én a SZIRKÉK-nek vagyok a tagja, így ebben érintettség miatt nem kívánok részt venni.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Szeretném javasolni, hogy nagyobb figyelemmel legyenek az óvodás, kisiskolás gyerekekre, hiszen 
ők a jövő. Tavalyi évben is 50 ezer forintot kaptak az óvodák. A kicsik fejlődésére többet kellene 
szánni, mert szerintem őket nem lehet háttérbe szorítani egy nyugdíjas, vagy bármilyen más 
kulturális csoporttal szemben. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Valóban lehetne, de ezek mind olyan intézmények, amik költségvetési szervek. Az óvodák, és az 
iskolák saját költségvetéssel rendelkeznek, pluszban még alapítványok, cégek, szülők támogatják 
őket. Ezeket a civil szervezeteket senki más nem támogatja, csak az önkormányzat. Így is próbálják 
úgy összeállítani a döntéshozók a támogatást, hogy lehetőleg egyforma összegekkel támogassák 
őket.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az is befolyásolja ezt, hogy hiába emeltük meg a keretösszeget, nem tudunk többet adni, ha több 
szervezet ad be pályázatot, mert, ha megfelel a pályázat a beadási feltételeknek, akkor muszáj adni 
mindenkinek, és így többfelé oszlik el az adott keret. Viszont ezt a pályázatot egy évben kétszer is 
be lehet adni, úgyhogy aki az első körről lemarad, a másodikban még kaphat támogatást, ha ad be 
pályázatot. Aki kétszer ad be pályázatot, az kétszer kaphat.  
 
 
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: 
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35/2019. (II. 26.) 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 a 
hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete értelmében 
elfogadja a Civil Alap Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató-; Ifjúsági-; 
Sportfeladatokat, célokat támogató- és Egyházi keretéből kifizetett támogatások 2018. évi 
elszámolásáról szóló beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Cit-Car Táncsport Egyesület kedvezményes teremhasználatát érintő 
döntésekről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ez a döntés a bizottság hatásköre. Átalakult az egyesület, így szét kellett bontani a kedvezményes 
teremhasználatot. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Ez is egy támogatási forma az egyesületeknek.  
 
 
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: 
 
36/2019. (II. 26.) 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 szerinti átruházott hatáskörében hozott 
178/2018.(XII.11.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy a Cit-Car Táncsport Egyesület 
részére 2019. január 1-től 2019. február 28-ig 50%-os kedvezménnyel összesen 60 óra 
teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. február 28. 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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37/2019. (II. 26.) 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 szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
DanceNet Sportegyesület (1151 Budapest, Szlacsányi F. u. 114.) számára 2019. március 1-től 2019. 
december 31-ig 50%-os kedvezménnyel összesen 290 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. február 28. 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. 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 


