
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2019. szeptember 3-án a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 Antalóczy Péter a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 

elnöke 
 dr. Csillag Imréné a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola munkatársa 
 Fehér Józsefné a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és 

Szakgimnázium igazgatója  
 Kutalik Márta a Hatvani 5. sz. Általános Iskola igazgatója 
 Nagy Zsoltné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 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 bizottsági tag 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: 
 
122/2019. (IX. 03.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2019. szeptember 3-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N A P I R E N D 
N Y Í L T  ÜLÉS: 
 

1. Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2018/2019. tanévben 
végzett tevékenységéről és a 2018/2019. tanév kiemelkedő tanulmányi- és 
sporteredményeiről 

 
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

2. Előterjesztés a Váci Egyházmegye Ordináriusával megkötött együttműködési megállapodás 
módosításáról 

 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

3. Előterjesztés a dolgozói létszám bővítéséről a Hatvani Százszorszép Óvodában 
 

 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

4. Beszámoló az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 

5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó a 4-5. napirendi pontnál: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 

6. Előterjesztés a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 

7. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel kötött együttműködési 
megállapodás módosításáról 

 
8. Előterjesztés a Civil Alap 2019. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek 

elbírálásáról 
 

 Előterjesztő az 1-8. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó a 6-8. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

9. Egyebek 
 
 
1. napirend  
Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2018/2019. tanévben 
végzett tevékenységéről és a 2018/2019. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan 
városában működő általános- és középiskolák 2018/2019. tanévben végzett tevékenységéről 
és a 2018/2019. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről szóló tájékoztatót és azt 
az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
2. napirend  
Előterjesztés a Váci Egyházmegye Ordináriusával megkötött együttműködési megállapodás 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Elég sok gyerek jelentkezik a Katolikus Általános Iskolába, és így növelik a létszámot, hogy több 
gyereket tudjanak felvenni. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Még az előző előterjesztéshez kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy tudom, hogy ez egy 
tájékoztató, amit csak tudomásul veszünk, így beleszólásunk nincs, de lett volna megjegyzésem pár 
dologhoz, bár elég kevesen vannak itt az intézményektől. Nagyon nagy terjedelmű a beszámoló, 
több, mint 400 oldal. Milyen beszámoló lehet egy nagyobb városban, ahol több iskola van? Úgy 
láttam, hogy a Kodály Zoltán Általános Iskola első lett a megyében a városi iskolák között, mivel ők 
Zsolnay módszert alkalmaznak. Ez a módszer jelent-e az iskolának plusz létszámot, vagy pénzt, 
illetve mennyi ilyen iskola van a megyében? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Külön pénz nincs, létszámot sem növeli. A megyében talán nincs is több ilyen jellegű intézmény. 
Szolnokon tudom, hogy van egy nagy iskola, mely ugyanezt a módszert alkalmazza. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Akkor ezt önszorgalomból végzik az itteni tanárok. Kérdésem lett volna még az 
intézményvezetőhöz, hogy mi az előnye, és mi a hátránya? 
Mindegyik beszámoló jellege sokban függ az igazgatótól és a tanári testülettől. Például a Kodály 
Zoltán Általános Iskola nagyon részletesen, szinte tudományos jelleggel számol be, az 5. sz. 
Általános Iskola mindig érzelmekkel tarkított hangulatelemeket használ, a Római Katolikus 
Általános Iskola és az újhatvani általános iskolában sok statisztika szerepel, a Lesznai beszámolója 
mindig szerény, ami nem a munka értékét fejezi ki, csak a beszámoló szerény, héttérbe húzódó, a 
Kossuth Lajos Általános Iskolában a képi anyagokkal van hangsúlyozva, a személyek, gyermekek 
megjelenése is egy hangulatot ad. A középiskolák más kérdés. Kívánom, hogy sok gyerek legyen és 
tudjanak dolgozni. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A három középsikola most csütörtökön a képviselő-testületi ülés elején számol be az elért 
eredményekről. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
123/2019. (IX. 03.) 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 Váci Egyházmegye 
Ordináriusával megkötött együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Ordináriusával az 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola fenntartására vonatkozó 2011. március 31. napján 
megkötött együttműködési megállapodását a határozat mellékletét képező módosító okiratnak 
megfelelően módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
együttműködési megállapodást módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2019. szeptember 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend  
Előterjesztés a dolgozói létszám bővítéséről a Hatvani Százszorszép Óvodában 
 
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: 
 
124/2019. (IX. 03.) 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 dolgozói létszám 
bővítéséről a Hatvani Százszorszép Óvodában tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvodában (3000 Hatvan, 
Hajós A. u. 3.) engedélyezi 1 fő 8 órás (vagy 2 fő 4 órás) pedagógiai asszisztens 2019. szeptember 
1. napjától 2020. június 30. napjáig, határozott időre történő foglalkoztatását, és erre az időszakra az 
óvoda létszámkeretét 23 főben határozza meg. 
A pedagógus asszisztens(ek) közalkalmazotti állományba helyezéséhez a szükséges pénzügyi forrás 
az intézmény 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll, a 2020. évi költségvetésbe pedig 
betervezésre kerül. 
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Határid ő: 2019. szeptember 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend  
Beszámoló az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 
 
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
A Gazdálkodási Iroda elkészítette az önkormányzatnak és intézményeinek a 2019. I. félévi 
gazdálkodásáról a beszámolót. A gazdasági teljesítmény a vártnak megfelelően alakult. A bevételek 
és kiadások is jól lettek megtervezve, mert nagyjából a féléves szintet hozták. A bevételekből 4 
milliárd 465 millió Ft folyt be az önkormányzathoz, a kiadási oldal pedig 4 milliárd 21 millió forint. 
Az önkormányzat bevételei közé tartozik a helyi adóbevétel, amiből az iparűzési adót emelném ki, 
amely a város legnagyobb bevételi forrása. A városban lévő cégek teljesítménye egyre fejlődik, ami 
az iparűzési adó bevételen is meglátszik. 1 milliárd 791 millió Ft volt az összes helyi adó bevétel, 
ebből az iparűzési adó 1,6 milliárd Ft volt. Ez 516 millió forinttal volt több, mint a tavalyi féléves 
bevétel. A kiadási oldalon az önkormányzat, és az intézmények is az 50 %-os szint alatt maradtak, 
tehát nem költöttük el teljes egészében, amit az első fél évre terveztünk. A beruházások, felújítások 
kiadásainál 23,3 %-os a teljesítés. Az elmaradás annak köszönhető, hogy a beruházások javarészt 
tavasz végén indultak, ezeknek az elszámolása a harmadik negyedévben fog mutatkozni. A pénzügyi 
helyzetről elmondható, hogy stabil a működés, hitelünk nincs, likviditási gondok egyelőre nincsenek.  
 
 
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: 
 
125/2019. (IX. 03.) 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 önkormányzat 2019. I. 
félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. I. félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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5. napirend  
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
126/2019. (IX. 03.) 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. 
 
 
6. napirend  
Előterjesztés a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
127/2019. (IX. 03.) 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 közművelődésről szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
7. napirend  
Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel kötött együttműködési 
megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
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Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ennek örülünk, hogy adhatunk. Úgy hallottuk, hogy jó igazolásokat sikerült véghez vinni. További 
sok sikert kívánunk. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A csarnok körülbelül mikor lesz kész? 
 
Antalóczy Péter a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület elnöke 
Úgy tervezzük, hogy jövő év április-májusban lesz az átadás. Valószínűleg január-februárra 
műszakilag teljesen elkészül, de utána van egy nagyon hosszadalmas adminisztrációs folyamat a 
használatba vételig. A műszaki ellenőr, a katasztrófavédelem és még sokan vizsgálják, hogy 
megfelel-e minden, illetve a terveknek megfelelően épült-e meg. Mindent ki kell próbálni, ami 
körülbelül 2-3 hónapot vesz igénybe. Gyakorlatilag azon múlik az átadás időpontja, hogy ezt mennyi 
idő alatt tudja az önkormányzat véghezvinni.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Biztos, hogy nagyon vonzó lesz, és látogatott, de a kézilabdán kívül milyen sportágakat tud 
Hatvanban még felhúzni ez a csarnok? 
 
Antalóczy Péter a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület elnöke 
A csarnok jellegéből adódóan a teremsportágaknak adhat teret. Van Hatvan városnak egy 
sportkoncepciója, ami ad lehetőségeket. Ami még kicsit gyerekcipőben jár Hatvanban, az a futsal. 
Úgy gondolom, hogy a kosárlabda szakosztálynak most inkább a Kodály Zoltán Általános Iskolában 
nyílik több lehetőség, mivel az ő nézettségük még nem olyan szintű, hogy megtöltene egy 
sportcsarnokot. Elképzelhető új sportág jelenléte is a városban, de a jelenlegi sportegyesületek elég 
stabilak, és már szinte nincs több gyerek, aki el tudna menni máshová sportolni. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A Megyei Diáksport Szövetséggel már volt tárgyalás, hogyha a csarnok elkészül, akkor egy országos 
középiskolai diákolimpiát is lehetne ide hozni labdajátékokból. Nem csak Gyöngyös és Eger vihet el 
egy ilyen országos rendezvényt, hanem mi is meg tudnánk szervezni. Mivel rendezvénycsarnok is 
lesz, ezért már rendezvényekre is tudunk vendégeket, látogatókat fogadni, ami szükséges is lesz, 
mivel a fenntartása nem két forintba fog kerülni, de azon vagyunk a kézilabda klubbal, hogy közösen 
minél több rendezvényt be tudjunk vinni a csarnokba. Tájékoztatnék mindenkit, illetve aki tudja a 
gyerekeknek, szülőknek is mondhatja, hogy 2019. szeptember 28-án 10 órától nyílt nap lesz a 
sportcsarnokban, amikor megnézhetik az érdeklődők a csarnok a jelenlegi készenléti állapotát.  
  
 
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: 
 
128/2019. (IX. 03.) 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 Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosításáról 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 Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács út 9.) részére a 191/2019. (III. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat alapján nyújtott támogatást 2019. július 1. napjától 2019. december 31. 
napjáig havi bruttó 1.250.000.-Ft támogatási összeggel egészíti ki. 
 
A képviselő-testület a fentiek szerint módosítja a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács út 9.) 2019. április 3. napján kötött megállapodást és annak 7. 
pontját az alábbi szövegrésszel egészíti ki: 
 
„Az Önkormányzat a támogatás éves összegén felül 2019. július 1. napjától 2019. december 31. 
napjáig további havi 1.250.000.-Ft, azaz Egymillió-kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt az 
Egyesület részére.” 
 
A kiegészítő támogatás pénzügyi forrása a 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. szeptember 15. (a megállapodás módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend  
Előterjesztés a Civil Alap 2019. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek 
elbírálásáról 
 
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 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: 
 
129/2019. (IX. 03.) 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 
augusztusi 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.  
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Határid ő: 2019. szeptember 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
130/2019. (IX. 03.) 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 
augusztusi 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 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. szeptember 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
131/2019. (IX. 03.) 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 
augusztusi 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. szeptember 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
132/2019. (IX. 03.) 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 
augusztusi 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 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. 
 
Határid ő: 2019. szeptember 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
133/2019. (IX. 03.) 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 
augusztusi 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. szeptember 15.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 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 


