
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2020. február 25-én a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Papp István bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Kutalik Márta bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva mb. jegyző 
 Lukács László mb. aljegyző/jegyzői irodavezető 
 dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 
 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 elnökhelyettes 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 elnökhelyettest 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: 
 
28/2020. (II. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2020. február 25-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 civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet kereteinek 2020. évi felosztásáról 
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2. Előterjesztés a Civil Alapból nyújtott támogatások utólagos, támogatási céltól eltérő módon 
történő felhasználásának engedélyezéséről 

 
3. Előterjesztés a Civil Alapból juttatott támogatások 2019. évi felhasználásáról 

 
4. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyásáról 
 
 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó az 1-4. napirendi pontnál: Lukács László jegyzői irodavezető 
 

5. Egyebek 
 
 
1. napirend  
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet kereteinek 2020. évi felosztásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottság elnök 
Március 2. a pályázatok leadási határideje, amik általában az utolsó pillanatban érkeznek be. Ami 
nem probléma, a lényeg, hogy jegyző asszony felügyeli a tisztaságát és hozzánk azok kerülnek, amik 
megfelelnek a pályázati feltételeknek. Nem sokat szoktunk visszautasítani, mert majdnem mindenki 
jól adja be a pályázatát. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Sokfelé kell osztani a pénzt, ha sok pályázat van. 
 
Tarsoly Imre bizottság elnök 
Igen. 
 
 
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: 
 
29/2020. (II. 25.) 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 18.000.000,- Ft összegű Civil Alap 
keretek szerinti felosztását az alábbiak szerint állapítja meg a 2020. évben:  

• Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret: 10.000.000.- Ft,  
• Ifjúsági keret: 2.100.000.- Ft,  
• Sportfeladatokat, célokat támogató keret: 3.500.000.- Ft,  
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• Nemzetiségi keret: 200.000.- Ft,  
• Egyházi keret: 1.000.000.- Ft, 
• Szociális és egészségügyi keret: 1.200.000.- Ft 

 
Határid ő: 2020. február 29. 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend  
Előterjesztés a Civil Alapból nyújtott támogatások utólagos, támogatási céltól eltérő módon 
történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Többször is előfordult már, hogy a szervezetek nem tudják arra felhasználni a támogatást, amire 
kérték, és így élnek ezzel a lehetőséggel, hogy a bizottság adjon engedélyt a más irányú 
felhasználásra. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 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: 
 
30/2020. (II. 25.) 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 Ments Életet Egyesület (3000 Hatvan, Szapári u. 32.) a Civil Alap 
Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretéből a 2019. II. félévében elnyert 50.000.- 
Ft támogatást az eredeti pályázati céltól eltérően működési költségekre fordítsa. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
31/2020. (II. 25.) 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 az Észak-magyarországi Művészet, Kultúra és Összefogás Egyesület 
(3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 6-8.) a Civil Alap Önszerveződő, öntevékeny közösségeket 
támogató keretéből a 2019. I. félévében elnyert 50.000.- Ft támogatást az eredeti pályázati céltól 
eltérően működési költségekre fordítsa. 
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Határid ő: azonnal 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
32/2020. (II. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
utólagosan engedélyezi, hogy a Grassalkovich Művelődési Ház Nóta Klub csoportja (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) a Civil Alap Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretéből a 2019. I. 
félévében elnyert 50.000.- Ft támogatást az eredeti pályázati céltól eltérően az őszi nagyrendezvény 
megvalósítására fordítsa. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
33/2020. (II. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
utólagosan engedélyezi, hogy a Grassalkovich Művelődési Ház Treff zenekar csoportja (3000 
Hatvan, Kossuth tér 24.) a Civil Alap Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretéből a 
2019. II. félévében elnyert 50.000.- Ft támogatást az eredeti pályázati céltól eltérően rendezvény 
technikai szolgáltatására fordítsa. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend  
Előterjesztés a Civil Alapból juttatott támogatások 2019. évi felhasználásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László 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: 
 
34/2020. (II. 25.) 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 rendelet értelmében 
elfogadja a Civil Alap Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató; Ifjúsági; 
Sportfeladatokat, célokat támogató és Egyházi keretéből kifizetett támogatások 2019. évi 
elszámolásáról szóló beszámolót. 
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Határid ő: azonnal 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 
4. napirend  
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Mi változott? Miért kellett ezt most megváltoztatni? 
 
dr. Kovács Éva mb. jegyző 
Egyrészt jogszabályi változás volt, ennek megfelelően az alapító okirata átdolgozásra került a 
Grassalkovich Művelődési Háznak, amit a képviselő-testület a legutóbbi ülésen jóvá is hagyott. Ebbe 
bekerült a vállalkozói tevékenység is 10 % erejéig, úgy ahogy a múzeumban is van. Egyébként 
ezekre az alapító okiratokra mindig a kincstárnál új minta kerül kidolgozásra, és ennek megfelelően 
készült el az alapító okirat. Most az alapító okiratnak megfelelően készült el az SZMSZ is, ami már 
összhangban van az új szabályozással, mert közben 2019-ben új közművelődési rendeletet alkotott az 
önkormányzat. Így már az önkormányzati rendeletnek, a kincstár által állított követelményeknek és a 
törvényi szabályozásnak is megfelel mind az alapító okirat, mind pedig az SZMSZ.  
 
 
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: 
 
35/2020. (II. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
jóváhagyja a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) szervezeti és működési 
szabályzatát. 
 
Határid ő: 2020. február 28. 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Egyebek  
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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      
 elnökhelyettese elnöke 


