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 E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. június  28 (kedd) 17 órai kezdettel  
 

megtartandó testületi ülésére 
 

10. napirendi pont 
 
 
Tárgy:    Kulturális és Sport Bizottság 2015. évi munkájáról beszámoló    
                                           
Előterjesztő:   Majer György elnök  
 
Előkészítő:   Kovács Edit ügyintéző 
 
Szavazás módja: egyszerű többség  
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Újhartyán Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (X.21) 
számú önkormányzati rendelet határozza meg, hogy a bizottságok évente beszámolnak munkájukról a 
képviselő testület számára.  
 
A bizottság tagjai:  
 
Majer György  a bizottság elnöke- képviselő 
Heli András      bizottsági tag- képviselő 
Herczeg Petra        bizottsági tag (külsős) 
 
Az SZMSZ határozza meg a bizottság feladatait, hatásköreit. 
 
Kulturális és Sport bizottság feladatai az SZMSZ-ben rögzítettek szerint: 
Véleményezi: 
- a település kulturális, turisztikai, ifjúsági és sport programjait, 
- az önkormányzat költségvetésének oktatással, kultúrával, turisztikával, ifjúsági és 
sport ügyekkel összefüggő részét, 
- az oktatással, kultúrával, turisztikával, ifjúságpolitikával, sporttal kapcsolatos 
pályázati kiírásokat, a beérkezett pályázatokat, 
- az önkormányzat által támogatásra javasolt kiadványok körét, 
- az önkormányzati oktatási, nevelési intézmények helyiségeinek értékesítésére és egyéb 
hasznosítására vonatkozó javaslatokat, 
 
Javaslatot tesz: 
-  a település kulturális és művészeti életével, valamint a turisztikai, ifjúsági és sporttal 
kapcsolatos tervek előkészítésére, 
 
Egyéb feladatai:  
- Részt vesz a Város kulturális koncepciójának elkészítésében.  
- Részt vesz a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok kulturális programjainak tervezésében. 
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-  Dönt az éves költségvetésben jóváhagyott Kulturális  és Sport Alap felosztásáról. 
- Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény szervezeti és 
működési szabályzatát. 
 
2015. évben az alábbi határozatokat hozta a bizottság: 
 
1/2015.(III.25.). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, hogy 
az Újhartyáni Lila Akác Nyugdíjas Klub részére 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyújt a klub énekkarának 30 éves munkájának megörökítése, dokumentálása, cd lemezek 
kiadásához.  
 
2/2015.(III.25). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, hogy 
a Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesület részére 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyújt a 2015. július 13-19-én megrendezésre kerülő sütőtábor lebonyolításához, valamint  a 
Bagolyfészek konyhájának használatát térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. A kifizetés 
csak abban az esetben, ha a benyújtott pályázat elutasításra kerül. 
 
3/2015.(III.25). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, hogy 
a KyoNewaza Szövetség ( 2370 Dabas, Rét u. 2.) részére 100.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2015. március 15-én a dabasi Obo Arénában a Karate verseny 
megrendezéséhez. 
4/2015.(III.25). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, hogy 
a Horka Íjászai Egyesület részére 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt eszköz 
vásárlásra és program lebonyolításához. 
5/2015.(III.25). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, hogy 
a 2015. évi Városnapi programtervezetet a javasolt kiegészítésekkel elfogadja. 
6/2015.(III.25). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, hogy 
a képviselő-testületnek javasolja a KyoNewaza Szövetség székhelyének az Újhartyán Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola Újhartyán, 
Zrínyi u. 1. engedélyezését., valamint az együttműködési szerződés elfogadását. 
7/2015.(III.25). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, hogy 
javasolja a képviselő-testületnek az iskolabővítéssel a versenyzésre alkalmas kézilabdapálya 
kialakítását. 
8/2015.(III.25). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, hogy 
támogatja a Karate Sportszakosztály által létrehozandó sportegyesületet, melybe az alábbi 
sportszakosztályokat kívánja felvenni. 
9/2015.(III.25). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött,  hogy 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek Balázs Péter Újhartyán Város Sport Manageri 
álláshely betöltésére. 
10/2015.(III.25). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, 
hogy Szenttamás község önkormányzat pályázati felhívását támogatja és javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy  Gion Nándor Szépirodalmi Pályázat 2015. pályázati felhívást a 
honlapon tegye közzé. 
 
 
 
11/2015.(IV.14.). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, 
hogy a Tájház pincéjének használatát ( 2367 Újhartyán, Újsor u. 3.) csak zártkörű 
rendezvények megtartásához engedélyezi a továbbiakban. 
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12/2015.(IV.14). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, 
hogy a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre ( 2367 Újhartyán, Fő u. 21.)  részére 140.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2015. május 1-i Májusfa állítási programjukhoz. 
Az összeg kifizetését a 2015. évi költségvetésben a Civil szervezetek működési támogatása 
jogcímen megtervezett  összegből biztosítja. 
 
 
13/2015.(IV.14.). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, 
hogy a Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesület (2367 Újhartyán, Pilisi u. 12.) részére a 
2/2015.(III.25.) sz. határozattal támogatott sütőtábor lebonyolításához nyújtott 100.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatás felhasználását a SZÖSZMÖTÖLŐ rendezvény felhasználásra 
engedélyezi. Az összeg kifizetését a 2015. évi költségvetésben a Civil                                   
szervezetek működési támogatása jogcímen megtervezett összegből biztosítja. 
 
 
14/2015.(IX.22). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, 
hogy a 2015. szeptember 13-án Újhartyánban megrendezésre kerülő Vizsla Túra Fesztivál 
lebonyolításához 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.  
 
15/2015.(IX.22). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság egyetért azzal az 
elképzeléssel és javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Grassalkovich téren legyen 
elhelyezve egy Grassalkovich mellszobor és kerüljön beépítésre a költségvetésbe. 
 
16/2015.(IX.22). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság egyetért és 
támogatja, hogy Budapesti diákok az Újhartyáni Bagolyfészekbe 2016.05.30-tól, 2016. június 
3-ig, valamint 2016. június 13-tól, 2016. június 17-ig szóló időtartamban táborozzanak a 
költségvetések megfizetése mellett. 
 
 
17/2015.(XI.10). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, 
hogy a Nagycsaládosok Újhartyáni Egyesülete ( 2367 Újhartyán, Fő u. 21.) részére a 2015. 
évi adventi koszorú állításához, a négy hétvégét felölelő vendéglátás, valamint Mikulás parti 
rendezvényre 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.  
Az összeg kifizetését a 2015. évi költségvetésben a Civil szervezetek működési támogatása 
jogcímen megtervezett összegből biztosítja. 
                             
18/2015.(XI.10). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, 
hogy a Sváb Party Zenekar részére a 2015. évi Hartyánfeszt-i programon való szereplésre 
150.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.  
Az összeg kifizetését a 2015. évi költségvetésben a Civil szervezetek működési támogatása 
jogcímen megtervezett  összegből biztosítja. 
 
19/2015.(XI.10). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, 
hogy javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Rizmajer Róbert szobrászművésztől rendeljék 
meg a Grassalkovich mellszobor elkészítését. 
 
20/2015.(XI.10). sz. Kulturális és Sport bizottsági határozat  - a bizottság úgy döntött, 
hogy javasolja a képviselő-testületnek, hogy  indítsák el a 046/118 hrsz-ú terület kisajátítási 
eljárását a sportcsarnok építése és műfüves focipálya beruházás miatt, valamint soron 
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következő testületi ülésre hívják be a 046/118 hrsz-ú terület tulajdonosait a kisajátítás előtti 
egyezségkötés miatt. 
 
 
A 2015. évre a költségvetésben  CIVIL ALAP-ra tervezett összeg 3M Ft volt. 
 
A határozatok alapján 1.090.000 Ft került a CIVIL Alapból felhasználásra a szervezetek 
támogatására. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Kérem a Településfejlesztési bizottság 2015. évi munkájáról szóló beszámolójának megtárgyalását és 
elfogadását.  
 
 

Határozati javaslat 
                   
Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testülete a 
Kulturális és Sport Bizottság 2015. évi munkájáról szóló 
beszámolót megismerte és elfogadja.                                   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottság elnöke 

 


