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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kulturális Bizottság 2013. évi munkájáról szóló alábbi beszámolót terjesztek 
megvitatásra a Képviselő-testület elé.  

A múlt évben a Kulturális bizottság 3 ízben ülésezett és 11 határozatot alkotott. A 
bizottságnak 3 önkormányzati képviselő és 2 külsős bizottsági tagja van. Az üléseken 
megvitatott előterjesztések a Hivatal dolgozóinak közreműködésével készültek el, azok 
megvitatását követően hoztuk meg a határozatainkat.   

 
A Kulturális Bizottság az alábbi napirendi pontokat vitatta meg 2013-ban:  

 
2013. április 17-én megtartott Bizottsági ülés napirendi pontjai és döntései 

- Civil Alap Pályázatok elbírálása    
• Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesület részére 100.000.-Ft vissza nem 

térítendő támogatás nyújtása Sütőtanfolyam megvalósításához 
• Horka íjászai részére 200.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtása 

a Pozsonyi csata emléknap rendezvény program megvalósításához 
• Presso Band zenekar és a Sváb Parti zenekar tagjai részére 150.000.-Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyújt a Szécsi Pál emlékműsor 
rendezvény program megvalósításához 

• Pátria Énekkar részére 100.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt 
az erdélyi kórustalálkozón történő részvételhez 

• Nagycsaládosok Újhartyáni Egyesület részére 100.000.-Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a Családi sport nap 2013 „Irány a szabadba a 
családommal” program megvalósításához 

• Lila Akác Nyugdíjas Klub Kártya Klubja részére 50.000.-Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt az egynapos kártya versen megrendezésére 

- Falunap 
• Elfogadta az Újhartyáni Falunap rendezvény programját 

 
2013. április 29-én megtartott Bizottsági ülés napirendi pontjai és döntései 

- Újhartyán település egységes arculat tervezése 
� Megbízta Závodszky Ferenc tipográfust, hogy készítse el Újhartyán 

Község arculat könyvét, mely tartalmazza a település szlogenjét és logóját, 
részére tiszteletdíjat állapít meg 



- Testvérvárosi Tábla véleményezése 
� Az alábbiak szerint elfogadta a település Testvérvárosi kapcsolatát jelző 

tábla szövegezését 
- Üdvözli Újhartyán – Willkommen in Újhartyán 
- Testvérvárosunk – Partnerstadt Freiberg am Neckar 

 
2013. szeptember 5-én megtartott Bizottsági ülés napirendi pontjai és döntései 

- Civil Alap kérelem megvitatása 
� II. Vizsla Túra Fesztivál lebonyolításához 100.000.-Ft vissza nem térítendő 

támogatást nyújt 
- Hartyánfeszt programmegvitatása 

� 2013. október 6-án megrendezésre kerülő Hartyánfeszt Gasztronómiai és 
Kulturális Fesztivál programtervét az elhangzott kiegészítésekkel 
elfogadta 

- Egyebek – Kórustalálkozó kezdeményezése 
� Elvi hozzájárulását és támogatását adta ahhoz, hogy az elkövetkező 6 

hónapban megrendezésre kerüljön az Újhartyáni Kórustalálkozó 
- Egyebek – Őszi kulturális közösségi rendezvények megtárgyalása 

� Lauter Antal ismertette a helyi közművelődés és Német Nemzetiségi 
Önkormányzat közös szervezésében megrendezésre kerülő kulturális 
programokat 

- Egyebek – Tapfheim-i levél megtárgyalása 
� Tapfheim polgármestere elfogadta a meghívást a Hartyánfesztre, 4 fővel 

érkeznek, 2014 júniusában mintegy 50 fővel utaznának Városunkba a 
lehetséges partnerkapcsolat kialakítása érdekében 

 
 

Visszatekintve úgy gondolom, hogy eredményes, sikeres rendezvényekben gazdag 
évet zártunk. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Kulturális bizottság 2013. évi munkájáról 

szóló beszámoló elfogadására. 
 

Határozati javaslat 
                       
Újhartyán Város Önkormányzata a Kulturális Bizottság 2013. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.                                  
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester 

 
 
Újhartyán, 2014. január 20.              Majer György 
                                   Kulturális Bizottság Elnöke  


