
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

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

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 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: 
Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegyük fel a nyílt ülésre a 6. napirendi pont után a 
következő napirendi pontot: „Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház létszámának 
bővítéséről” 
 
A napirendre vonatkozóan van-e valakinek más javaslata?  
 
Mivel nem volt, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosítással, igennel 
szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
Tarsoly Imre bizottsági elnök napirend módosításra tett javaslatát. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy aki a fenti módosítással együtt a napirendet elfogadja, az igennel 
szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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38/2019. (III. 26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2019. március 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 Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
2. Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési 

intézmények átszervezésének véleményezéséről 
 
3. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2019. évi támogatásáról 
 
4. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal kötendő együttműködési megállapodásról 
 
5. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról 
 
6. Előterjesztés a Civil Alap 2019. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek 

elbírálásáról 
 

7. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház létszámának bővítéséről 
 

 Előterjesztő az 1-7. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

8. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház – Játszóházvezetők Alkotóközössége részére 
nyújtott támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának 
engedélyezéséről 

 
9. Előterjesztés a Hatvani Thai Boksz Egyesület részére nyújtott támogatás utólagos, 

támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
 Előterjesztő a 8-9. napirendi pontnál: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó a 2-9. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
10. Egyebek 

 
 
1. napirend  
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
39/2019. (III. 26.) 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 Hatvan Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirend  
Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények 
átszervezésének véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
A Bajza József Gimnáziumban a 6 osztályos gimnáziumi osztály indításával nem vagyok kibékülve, 
de nem számít a véleményünk. Talán jobb lenne, ha a Bajza is azzal foglalkozna, hogy honnan tud a 
környékről gyerekeket behozni, mint a hatvani iskolákat szedné szét. 
 
 
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: 
 
40/2019. (III. 26.) 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 fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ 
fenntartásában működő Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium tevékenységének 
átszervezéséről szóló TK/094/400-1/2019. számú javaslatot és támogatja az évfolyamok számának 
módosítását az intézmény alapdokumentumában. 
 
Határid ő: 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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41/2019. (III. 26.) 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 fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ 
fenntartásában működő Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános 
Iskola tevékenységének átszervezéséről szóló TK/094/401-1/2019. számú javaslatot és támogatja az 
emelt szintű oktatás felvételét az intézmény alapdokumentumában. 
 
Határid ő: 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
42/2019. (III. 26.) 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 fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ 
fenntartásában működő Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános 
Iskola tevékenységének átszervezéséről szóló TK/094/402-1/2019. számú javaslatot és támogatja a 
sajátos nevelési igény ellátásához kapcsolódó fogyatékosságtípus felvételét az intézmény 
alapdokumentumában. 
 
Határid ő: 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
43/2019. (III. 26.) 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 fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ 
fenntartásában működő Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola tevékenységének átszervezéséről 
szóló TK/094/403-1/2019. számú javaslatot és támogatja a sajátos nevelési igény ellátásához 
kapcsolódó fogyatékosságtípus felvételét az intézmény alapdokumentumában. 
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Határid ő: 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
44/2019. (III. 26.) 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 fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ 
fenntartásában működő Hatvani Szent István Általános Iskola tevékenységének átszervezéséről 
szóló TK/094/410-1/2019. számú javaslatot és támogatja a sajátos nevelési igény ellátásához 
kapcsolódó fogyatékosságtípus felvételét az intézmény alapdokumentumába. 
 
Határid ő: 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
45/2019. (III. 26.) 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 fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ 
fenntartásában működő Hatvani Szent István Általános Iskola tevékenységének átszervezéséről 
szóló TK/094/411-1/2019. számú javaslatot és támogatja a feladatok sportiskolai feladattal történő 
bővítését az intézmény alapdokumentumában. 
 
Határid ő: 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
46/2019. (III. 26.) 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 fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ 
fenntartásában működő Hatvani Szent István Általános Iskola tevékenységének átszervezéséről 
szóló TK/094/412-1/2019. számú javaslatot és támogatja a Hatvani Szent István Általános Iskola 
hivatalos nevének Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola névre történő változtatását az 
intézmény alapdokumentumában. 
 
Határid ő: 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
47/2019. (III. 26.) 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 fenntartásában működő köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ 
fenntartásában működő Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 
tevékenységének átszervezéséről szóló TK/094/413-1/2019. számú javaslatot és támogatja az Iskola 
székhelyén történő új tanszakok indítását. 
 
Határid ő: 2019. március 28. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend  
Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2019. évi támogatásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az általános iskolák és a Bajza József Gimnázium diáksportját támogatjuk ezzel. 
 
 
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: 
 
48/2019. (III. 26.) 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 2019. évi támogatásáról 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 Hatvani 5. 
Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), mely alapján a 2019. évre 
vonatkozóan 165.300.- Ft, azaz Százhatvanötezer-háromszáz forint támogatást nyújt az iskolai 
diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2019. április 15-étől 2019. december 
31-ig kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. április 15.  (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
49/2019. (III. 26.) 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 2019. 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 Hatvani 
Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Géza fejedelem utca 2.), mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 222.300- Ft, azaz 
Kettőszázhuszonkétezer-háromszáz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A 
megállapodás határozott időre, 2019. április 15-étől 2019. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
50/2019. (III. 26.) 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 2019. 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 Hatvani 
Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), mely alapján a 2019. 
évre vonatkozóan 240.540.- Ft, azaz Kettőszáznegyvenezer-ötszáznegyven forint támogatást nyújt 
az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2019. április 15-étől 2019. 
december 31-ig kerül megkötésre. 
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A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
51/2019. (III. 26.) 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 2019. 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 Hatvani 
Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), mely alapján a 
2019. évre vonatkozóan 266.760.- Ft, azaz Kettőszázhatvanhatezer-hétszázhatvan forint támogatást 
nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2019. április 15-étől 
2019. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
52/2019. (III. 26.) 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 2019. 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 Hatvani 
Bajza József Gimnázium és Szakgimnáziummal (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.), 
mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 290.130.- Ft, azaz Kettőszáz-kilencvenezer-egyszázharminc 
forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2019. 
április 15-étől 2019. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben „az alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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4. napirend  
Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal kötendő együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Így is tudjuk támogatni őket, az alapfokot 500.000.-, a felsőfokot 300.000.- forinttal. Ezt az 
összeget versenyek lebonyolítására fordítják. 
 
 
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: 
 
53/2019. (III. 26.) 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 megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt 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 2019. évre vonatkozóan 
500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás 
határozott időre, 2019. április 15. napjától 2019. december 31. napjáig kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
54/2019. (III. 26.) 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 megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt 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 2019. évre 
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vonatkozóan 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A 
megállapodás határozott időre, 2019. április 15. napjától 2019. december 31. napjáig kerül 
megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 2/2019. 
(II. 22.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  

 
Határid ő: 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend  
Előterjesztés a kiemelt sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Minden évben támogatjuk azokat a sportegyesületeket, akik magas színvonalon dolgoznak, vagy 
nagy létszámot ölelnek fel. Ezek az egyesületek a civil alap támogatásból már nem részesülhetnek. 
 
 
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: 
 
55/2019. (III. 26.) 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 megkötendő 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 Futball 
Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.), mely alapján a 2019. évre 
vonatkozóan összesen 40 584 000.- Ft, azaz Negyvenmillió-ötszáznyolcvannégyezer forint 
támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2019. április 1. napjától 
kezdődő és 2019. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.  
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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56/2019. (III. 26.) 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 megkötendő 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 Hatvani 
Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), mely alapján a 2019. 
évre vonatkozóan 600 000.- Ft, azaz Hatszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A 
megállapodás határozott időre, 2019. április 1. napjától kezdődő és 2019. december 31. napjáig 
tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
57/2019. (III. 26.) 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 megkötendő 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 Hatvani 
Kézilabda és Szabadidősport Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) Atlétika 
Szakosztályának támogatása céljából, mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 600 000.- Ft, azaz 
Hatszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2019. 
április 1. napjától kezdődő és 2019. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
58/2019. (III. 26.) 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 megkötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hatvani 
Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Bocskai út 22.), 
mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 2 500 000.- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint 
támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2019. április 1. napjától 
kezdődő és 2019. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
59/2019. (III. 26.) 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 megkötendő 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 Lokomotív 
Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), mely alapján a 2019. 
évre vonatkozóan 900 000.- Ft, azaz Kilencszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A 
megállapodás határozott időre, 2019. április 1. napjától kezdődő és 2019. december 31. napjáig 
tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
60/2019. (III. 26.) 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 megkötendő 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 Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács út 9.), mely alapján a 
2019. évre vonatkozóan 12 000 000.- Ft, azaz Tizenkétmillió forint támogatást nyújt az egyesület 
részére. A megállapodás határozott időre, 2019. április 1. napjától kezdődő és 2019. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
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Határid ő: 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
61/2019. (III. 26.) 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 megkötendő 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 Triton 
Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel, mely alapján a 
2019. évre vonatkozóan 450 000.-Ft, azaz Négyszázötvenezer forint támogatást nyújt az egyesület 
részére. A megállapodás határozott időre, 2019. április 1. napjától kezdődő és 2019. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
62/2019. (III. 26.) 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 megkötendő 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 Triton 
Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel a Kosárlabda 
Szakosztály támogatása céljából, mely alapján a 2019. évre vonatkozóan 250 000.- Ft, azaz 
Kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 
2019. április 1. napjától kezdődő és 2019. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2019. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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6. napirend  
Előterjesztés a Civil Alap 2019. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek 
elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Időben ki szoktuk írni a pályázatot, hogy a tavaszi rendezvényekre, versenyekre megkapják az 
egyesületek a pénzösszegeket. Aki megfelelt a pályázati kiírásnak, az kapott lehetőséget. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Jól tudom, hogy most magasabb összeg áll rendelkezésre? 
 
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
Igen, plusz kettő millió forint lett az idei évre betervezve a költségvetésben. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Szeretném bejelenteni, hogy engem választottak meg a Hatvani Tűzkerék Alapítvány elnökének. 
 
 
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: 
 
63/2019. (III. 26.) 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 2019. 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 közösséget 
támogató kerethez a Nemzetiségi keret 100.000 Ft-os keretösszegét átcsoportosítja, mellyel az 
Önszerveződő, öntevékeny közösséget támogató keret 4.100.000 Ft-ra módosul.  
 
Határid ő: 2019. április 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
64/2019. (III. 26.) 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 2019. évi 
februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 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 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. április 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
65/2019. (III. 26.) 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 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2019. április 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
66/2019. (III. 26.) 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 2019. 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 
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, 
szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 



 

  

16

Határid ő: 2019. április 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
67/2019. (III. 26.) 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 2019. 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 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, 
szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2019. április 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. napirend  
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház létszámának bővítéséről 
 
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. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
68/2019. (III. 26.) 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 Grassalkovich 
Művelődési Ház létszámának bővítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődés Ház (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) vezetőjének kérésére engedélyezi 1 fő 8 órás közművelődési szakalkalmazott 2019. 
április 1. napjától, határozatlan időre történő foglalkoztatását, és egyben az intézmény 
létszámkeretét összesen 11 főben határozza meg. 
 
Az 1 fő közművelődési szakember alkalmazásához szükséges pénzügyi forrás az intézmény 2019. 
évi költségvetésében rendelkezésre áll.  
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Határid ő: 2019. március 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend  
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház – Játszóházvezetők Alkotóközössége részére 
nyújtott támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának 
engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Máskor is előfordult már, hogy nem tudta egy egyesület a pályázatban leírtakat megvalósítani, és ha 
a bizottsághoz fordul, akkor engedélyezzük más célra felhasználni ezt az összeget. 
 
 
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: 
 
69/2019. (III. 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 
utólagosan engedélyezi a Grassalkovich Művelődési Ház – Játszóházvezetők Alkotóközössége 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére a Civil Alap Önszerveződő, öntevékeny közösségeket 
támogató keretéből a 2017. év I. félévében elnyert 50.000.- Ft támogatásnak a tavaszi játszóházak 
megvalósításán túl egész évben történő felhasználását játszóházak szervezésére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
9. napirend  
Előterjesztés a Hatvani Thai Boksz Egyesület 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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70/2019. (III. 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 
utólagosan engedélyezi, hogy a Hatvani Thai Boksz Egyesület (3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 10.) 
részére a Civil Alap Sportfeladatokat, célokat támogató keretéből a 2017. évben elnyert összesen 
100.000.- Ft támogatást a 2. hatvani Május 1. küzdősport kupa verseny megrendezésére helyett 
sportfelszerelések beszerzésére fordította. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10. 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 
 


