
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2020. szeptember 22-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 jegyző 
 Lukács László aljegyző 
 dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 
 Bereczkiné Valter Anita a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
 Bicsak Gáborné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda munkatársa  
 Nagy Zsoltné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
 Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
 Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
 Vaka Istvánné a Hatvani Százszorszép Óvoda munkatársa 
 Varsányi Mónika a Hatvani Varázskapu 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 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: 
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73/2020. (IX. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2020. szeptember 22-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N A P I R E N D 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium tehetséggondozó programjának 
támogatásáról 

 
2. Tájékoztató a 2020/2021. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 

intézményeiben 
 

3. Előterjesztés a Hatvan város óvodáinak 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 
véleményezéséről 

 
4. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói 

értékeléséről 
 

5. Előterjesztés a Civil Alap 2020. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek 
elbírálásáról 

 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó az 1-5. napirendi pontnál: Lukács László jegyzői irodavezető 
 

6. Egyebek 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium tehetséggondozó programjának 
támogatásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
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: 
 
74/2020. (IX. 22.) 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 Bajza József 
Gimnázium tehetséggondozó programjának támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) számára a 2020/2021. tanévben a 300 tanítási órát 
magába foglaló tehetséggondozó program költségigényét. A 2020. december 31-ig felmerülő 100 
óra költsége bruttó 250.000,-Ft, és a szociális hozzájárulási adó 38.750,-Ft, mindösszesen 288.750,-
Ft összeg, melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. 
(II.21.) önkormányzati rendelet alapján az egyéb szakfeladatok terhére rendelkezésre áll. A 
fennmaradó 200 tanítási óra költsége bruttó 500.000- Ft, és a szociális hozzájárulási adó 77.500.-Ft, 
mindösszesen 577.500.-Ft összeg a 2021. évi költségvetésbe betervezésre kerül. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a támogatásra vonatkozó megállapodást 
megkösse a Hatvani Tankerületi Központtal és a Bajza József Gimnáziummal. 
 
Határid ő: 2020. október 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Tájékoztató a 2020/2021. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 
intézményeiben 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az óvodai beíratások száma az előző évhez képest kevesebb. Ez fog még növekedni? Egyáltalán 
miért kevesebb most, máshová költöztek a családok, vagy kevesebb gyerek van? 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvan Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Ezek az adatok már valószínűleg most sem érvényesek, hiszen az óvodai létszám napról napra 
változik. Viszont az is előfordult, hogy elköltöztek családok, mivel a munkalehetőségek miatt máshol 
tervezik a jövőt. Viszont gyerek van, és biztos vagyok benne, hogy decemberig lesz 15-20 új 
jelentkező.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 
2020/2021. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben tárgyú 
tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvan város óvodáinak 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 
véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
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Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Néztem, hogy a Varázskapu Óvodánál 80 %-os a kihasználtság, valamint a Brunszvik Teréz 
Óvodánál 100 gyermek kell, hogy az óvodatitkár finanszírozva legyen, de ha csak 99 gyerek van, 
akkor már nincs rá finanszírozás. 
 
dr. Szilágyi Mária, osztályvezető 
Az október 1-jén fennálló létszámnak kell, hogy a 100 főt meghaladja ahhoz, hogy finanszírozott 
legyen az óvodatitkár államilag. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 7 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: 
 
75/2020. (IX. 22.) 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 óvodáinak 
2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
76/2020. (IX. 22.) 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 óvodáinak 
2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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77/2020. (IX. 22.) 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 óvodáinak 
2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
78/2020. (IX. 22.) 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 óvodáinak 
2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és 
az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
79/2020. (IX. 22.) 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 óvodáinak 
2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
80/2020. (IX. 22.) 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 óvodáinak 
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2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban 
foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
81/2020. (IX. 22.) 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 óvodáinak 
2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és 
az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói 
értékeléséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 7 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: 
 
82/2020. (IX. 22.) 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 fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2020. október 9. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
83/2020. (IX. 22.) 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 fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Csicsergő Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út (49-51.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2020. október 9. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
84/2020. (IX. 22.) 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 fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2019. október 9. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
85/2020. (IX. 22.) 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 fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Napsugár Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2020. október 9. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 

  

8

86/2020. (IX. 22.) 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 fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Százszorszép Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2020. október 9. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
87/2020. (IX. 22.) 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 fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Varázskapu Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2020. október 9. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
88/2020. (IX. 22.) 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 fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2020. október 9. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Civil Alap 2020. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek 
elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
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Tarsoly Imre, bizottsági elnök 
Nagyon sok pályázat érkezett be, de a keretből mindenki kapott valamennyi összeget. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 7 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: 
 
 
89/2020. (IX. 22.) 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 2020. 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 Szociális és Egészségügyi kerethez 
átcsoportosítja a Nemzetiségi keret 100.000 Ft-os összegét, mellyel a Szociális és Egészségügyi 
keret összege 700.000 Ft-ra módosul.  
 
Határid ő: 2020. szeptember 24. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
90/2020. (IX. 22.) 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 2020. 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 kerethez átcsoportosít az Ifjúsági keretből 50.000 Ft-ot, továbbá a 
Sportfeladatokat, célokat támogató keretből 30.000 Ft-ot, mellyel az Önszerveződő, öntevékeny 
közösségeket támogató keret összege 5.080.000 Ft-ra módosul.  
 
Határid ő: 2020. szeptember 24. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
91/2020. (IX. 22.) 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 2020. évi 
augusztusi 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 Egyházi kerethez átcsoportosít az 
Sportfeladatokat, célokat támogató keretből 10.000 Ft-ot, mellyel az Egyházi keret összege 510.000 
Ft-ra módosul.  
 
Határid ő: 2020. szeptember 24. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
92/2020. (IX. 22.) 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 2020. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2020. október 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
93/2020. (IX. 22.) 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 2020. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2020. október 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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94/2020. (IX. 22.) 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 2020. 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 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 
2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, 
szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2020. október 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
95/2020. (IX. 22.) 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 2020. 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 2020. évi 
költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, 
szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2020. október 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
6. 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. 
 
 
 Tarsoly Imre Kondek Zsolt 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 elnöke elnökhelyettese 


