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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 

Sport és Ifjúsági Bizottsága 2011. február 11-én 13:30 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 
 a Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 
 
 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnöke-helyettese 
 Kondek Zsolt a bizottság tagja 
 Dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 
 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 
 Bánkutiné Katona Mária Gazdálkodási Iroda, irodavezető 
 Kovács János Intézmény-felügyeleti Iroda, irodavezető 
 Schósz Gabriella Műszaki és Városfejlesztési Iroda, irodavezető 
 Uti Csabáné osztályvezető 
 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívottak: 
 
 Matiszlovicsné Horváth Éva Grassalkovich Művelődési Ház, igazgató 
 Filep Bertalan Pedagógusok Szakszervezetének Hatvan Körzeti 

Bizottsági Titkára 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy a 
bizottság tagjai közül 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javasolta, hogy a 
napirendek közé negyedikként vegyék fel a Grassalkovich Művelődési Ház által a 
Nemzeti Kulturális Alapprogram Zenei Szakmai Kollégiumához benyújtandó 
pályázatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek 
elfogadását a kiegészítéssel egységes szerkezetben. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 

17/2010. (II. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága 2011. február 11-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 

 
 

1./ Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata és az önkormányzati 
intézmények gazdálkodásának 2010. évi pénzügyi helyzetéről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

(tájékoztató, tudomásulvétel) 
 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezetének 
elfogadásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

3./ Előterjesztés a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú, „A pedagógiai reformot 
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyban indítandó 
közbeszerzési eljárásról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Uti Csabáné osztályvezető 

(határozat, minősített többség) 
 

4./ Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház által a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram Zenei Szakmai Kollégiumához benyújtandó pályázatáról 

 
 Előterjesztő: Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
 Előadó: Uti Csabáné osztályvezető 

(határozat, minősített többség) 
 
1. napirend: Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata és az önkormányzati 
intézmények gazdálkodásának 2010. évi pénzügyi helyzetéről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság tagjai a tájékoztatót tudomásul vették. 
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2. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezetének 
elfogadásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy aprólékos, jól előkészített anyag. 
Vannak tételek, amik jó lenne, ha nem szerepelnének, mint például a normatív támogatás 
csökkentése. Nem emelkedett a dologi kiadásra szánt összeg, sőt a 10%-ban így nincs 
benne az infláció mértéke sem. Jó dolog, hogy például az úszásoktatás megmarad, csak 
most egy összegben szerepel az intézményeknél. Az jó ebben a költségvetésben, hogy 
továbbra sem célja az, hogy felélje a pénzét a városnak, ha jól emlékszik, akkor 38%, ami a 
működésre megy az összköltségvetésből, és közel 60%, ami fejlesztésre és felhalmozásra 
fordul. A különbözet, ami 3,5-4%, ismét csak mehet a tartalékba, ami ha szükség van rá, 
akkor rendelkezésére áll a költségvetésnek. A törvénymódosítás miatt emelkedett a 
szociális ellátásokra, feladatokra fordítható összeg az elmúlt években is. Jó dolog, hogy a 
kis- és középvállalkozásoknak az adója eltörlésre került. Ami nem mindenkinek jó, hogy 
1,9% az iparűzési adó, amit az anyagot elolvasva tavaly sem kellett volna csökkenteni, és 
akkor nem lenne ilyen költségvetés, mint amilyen most van. A kórház csak 
infrastrukturális fejlesztési támogatása 5,5 Mft, ezenfelül semmilyen utalás nem található 
az anyagban a kórházra vonatkozóan. Ezt csak kikerülték, vagy nem lesz szükség arra, 
hogy az önkormányzat támogassa a kórházat? Ami az egészet véleménye szerint 
szomorúvá teszi, az az, hogy nem találta meg a könyvvizsgálói jelentést. Máskor ez 
alapvetően fontos volt.  
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető elmondta, hogy az oktatási és művelődési 
intézményekkel kapcsolatosan van itt az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
előtt az anyag. Az intézményvezetőkkel megtörténtek az egyeztetések. A személyi jellegű 
kifizetéseknél a jelenlegi létszámok beépítésre kerültek a költségvetésbe. A dologi 
kiadások vonatkozásában az energiánál figyelembe vették az inflációt, utána kerültek még 
a 10%-ok levonásra. Úgy gondolták, hogy mivel az intézmények az első félév után 
átszervezésre kerülnek, ezért felülvizsgálatra kerülnek minden intézménynek a 
költségvetési tervszámai, hogy azok hogyan tudnak majd érvényesülni. Ezenfelül lesznek 
központi közbeszerzések, melyekből adódóan megtakarításokat szeretnének, hogy 
jelentkezne minden intézménynél. Remélhetőleg ezek a tervszámok dologi szinten is 
teljesülhetnek. Sőt pályázat alapján az energiával is szeretne lépni a vezetés, hogy 
valamilyen pályázattal az energiában megtakarításokat lehetne eszközölni. Véleménye 
szerint a dologi kiadásokkal nem lesz gond. A kórházzal kapcsolatban nem csak az a tétel 
szerepel, hanem van egy 150 MFt-os tétel a felhalmozási táblában, mely egy önerő, mert 
pályázni szeretnének az épület felújítására. A működéssel kapcsolatban pedig átvilágításra 
kerül az egész. Azt tudják, hogy vannak ilyen típusú gondjai a kórháznak a működtetés 
területén. Vannak szállítói kinnlevőségek, vagyis szállítói tartozások, de valóban 
működésben nincs benne a költségvetésben a kórháznak a támogatása. A könyvvizsgáló 
asszony pont akkor küldte a faxon az anyagot, amikor ide indult az ülésre. Amennyiben 
igényli a bizottság behozza megtekintésre. 
 



4 

Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, nagyon sajnálja, hogy a panel 
program kikerült. Látja, hogy az intézményeknél a Baross iskolára is ugyanúgy megvan a 
költségvetés. Ha sikerül beindulni az egyházi iskolának, akkor tartalékba megy onnan az 
az összeg? Az 1. és 4. osztályosok képesség mérése mit jelent? 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető elmondta, hogy az átvilágítás után válik teljesen 
tisztává, ha megtörténik az átszervezés és látszódnak a gyerek és pedagógus létszámok a 
Barossnál és az I. Istvánnál egyaránt. Ha ezek a kérdések letisztulnak, akkor lehet, hogy 
akár kell e felmentést vagy bármit fizetni. Ha ott megtakarítás lesz, akkor az megy majd a 
hiánynak a pótlására. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy most már körülbelül 5-6 éve a Heves Megyei 
Pedagógiai Intézet méri a gyerekeket. Ez egy bemeneti mérés. Akkor amikor a gyerek 
átkerül az óvodából az általános iskolába. Jó képet ad arról, hogy a gyerek honnan indul. 
Ezt követően évvégén van megint egy mérés. Legközelebb 4. osztályban jelentkezik, és 
ezáltal valamiféle képet kapnak arról, hogy a pedagógiai hozzáadott érték az egyes 
intézményekben hogyan alakul. Ez a mérés nagy segítség az adott iskola pedagógusainak 
is, hiszen láthatják azt, hogy az iskolába bekerülő gyerekek milyen készséggel, 
képességgel rendelkeznek, és akkor már speciálisan tudják fejleszteni azt a gyereket, aki 
arra szorul, illetve rögtön látható a nagyon tehetséges gyerekek köre. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy megdöbbentette a hiány nagysága, már 
akkor is amikor először hallották azt a számot. Nem tudja hogyan fognak ezzel 
megbirkózni, hiszen örököltek egy nagyon nagy mértékű adósság halmazt. Mi a terv, 
hogyan lehet csökkenteni ezt a hiányt? 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető elmondta, hogy még az előző képviselő-testület 
elfogadott egy 600 MFt-os folyószámlahitelt, ami január elején volt ténylegesen igénybe 
vehető. Tehát a finanszírozásba ezt most bevonják. A kiadásokat a második félévben az 
átszervezésekkel csökkenteni szeretnék. Most a folyószámlahitelt tudják igénybe venni, 
hogy olyan nagy mértékű likviditási gondok ne legyenek. Együttes munkával és a 
politikai döntésekkel együtt kell ezt megoldani. A szerződéseket is felülvizsgálják, és csak 
azokat hagyják életben, amelyek szükségesek. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár elmondta, hogy a délelőtti ÖÉT ülésen sok mindenre 
választ kaptak, és támogatta ott is a költségvetést. Örömmel fogadta, hogy a nehézségek 
ellenére bizonyos tételek, amelyek már tavaly is jelentkeztek, idén is megmaradtak, mint 
például a cafetéria, az úszás oktatás és a tankönyvtámogatás. Véleménye szerint az 
oktatási intézményeknek nagy tapasztalatai vannak a spórolás tekintetében, hiszen mindig 
ez volt az alapfeladata, hogy egyre kevesebb és kevesebből kelljen gazdálkodni. Ezáltal 
ettől nem fognak nagyon megijedni, még ha nem is örülnek neki. Nagy öröm számukra, 
hogy bejön körülbelül 50 MFt-os közbeszerzés az informatikai eszközökre az általános és 
középfokra, bár ez nem a költségvetés szerves része, hanem egy külön kezelt tétel. Az 
ÖÉT ülésen is kiemelte azt, hogy abban a pillanatban, amikor lehetőség van akkor a 
cafetéria megemelésének a teljes közalkalmazotti kör örülne. Az új elemeknek, mint az 
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iskolatej program és az iskolagyümölcs program örülnek. Beszélt alpolgármesterrel az 
újhatvani intézmények dolgában, és jó dolognak tartja, hogy az intézmények közül az 
egyik, vélhetően a Baross átkerülhet az egyházhoz. Tudomása szerint emiatt 
elbocsátásokat nem tervez a fenntartó, és nagyon reméli, hogy később sem változik ez. 
Szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy az intézményátszervezés ne azzal járjon, 
hogy az intézménynek rosszabb legyen. Várják az átszervezést és megadnak minden 
lehetséges segítséget. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy az intézmények költségvetésében 2012-től 
többet tudnak szánni az intézményekre, mert a pedagógus bérek átkerülnek a 
kormányhoz. Ami összeg itt megmarad, az mind az intézményekre, fejlesztésekre 
fordítható. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

18/2010. (II. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztés, és a rendelet-tervezetet javasolja a 
képviselő-testületnek elfogadásra.” 

 
3. napirend: Előterjesztés a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú, „A pedagógiai reformot támogató 
informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárásról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár elmondta, hogy fel fog állni egy bizottság. Azt 
kérdezte, hogy a bizottság fogja-e meghatározni, hogy konkrétan milyen eszközök 
kerüljenek az intézményekhez? 
 
Uti Csabáné osztályvezető elmondta, hogy ez egy automatikus pályázat volt, ami azt 
jelenti, hogy ebben a rendszerben meg kellett adni az egyes iskoláknak a kiírt 
paramétereit, olyanra gondol, hogy iskolai létszám, tantermek száma, digitális táblák 
száma. Voltak kérdések felszereltségre vonatkozóan, és ezt követően ez a program a 
feltöltött adatok alapján generálta, hogy ki mire jogosult. Ez alapján került elosztásra 
minden intézményben az, hogy mennyi és milyen informatikai eszközt fog kapni. Jelenleg 
pályázott a Széchenyi és a hatvani általános iskolák. A hatvani általános iskolákba mind az 
öt általános iskola beletartozik, és intézményekre, illetve feladatellátási helyekre lebontva 
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kapták meg, hogy akkor melyik intézmény hány számítógépre, hány oktatási csomagra, 
hány digitális táblára, hány SNI 1-2-3-4-es csomagra jogosult. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár elmondta, hogy azért kérdezte, mert digitális táblával 
kapcsolatban is előszeretettel vesznek laptopokat, aminek ott semmi értelme, mert nem 
fejleszthető, nem bővíthető, nem javítható, ezért pár év után elavul. Kíváncsi volt, hogy az 
intézmények választhatnak-e inkább számítógépeket laptopok helyett. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy örül neki, hogy közel csak az 
egyharmadáért tudják végig vinni a közbeszerzési pályázatokat, hiszen nem mindegy, 
hogy 1 MFt vagy csak 300 EFt-ért is végig tudja futtatni.  
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

19/2010. (II. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Művelődési Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú, „A pedagógiai 
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyban indítandó 
közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Széchenyi 
István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 
azonosítószámú, valamint „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című 
pályázatot TIOP-1.1.1-07/1-1086 azonosítószámú pályázati támogatásból 
beszerzésre kerülő informatikai eszközök közbeszerzési eljárásának 
bonyolításához szükséges közbeszerzési tanácsadási szolgáltatást Dr. Turcsányi 
Dániel ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadótól, (székhely: 3300 Eger, Bajcsy 
Zs. u. 3. II/5.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot tevőtől 
rendeli meg 250 000.- Ft  + ÁFA, azaz bruttó 312 500.-Ft megbízási díj ellenében. A 
megbízási díj pénzügyi forrása a pályázatok költségvetéseiben biztosított. 
 
Határidő: 2011. február 28. (megbízási szerződés megkötésére) 
 Felelős: Hatvan város jegyzője 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
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20/2010. (II. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Művelődési Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú, „A pedagógiai 
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyban indítandó 
közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Széchenyi 
István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 
azonosítószámú, valamint „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című 
pályázatot TIOP-1.1.1-07/1-1086 azonosítószámú pályázati támogatásból 
beszerzésre kerülő informatikai eszközök beszerzésére  általános, egyszerű, nyílt 
eljárásrendben közbeszerzési eljárás induljon. A Széchenyi István 
Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 
azonosítószámú pályázaton belül az eszközbeszerzés becsült értéke bruttó 
4 757 500 Ft,  „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című pályázat - melynek 
azonosítószáma TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 -  keretében beszerzendő informatikai 
eszközök becsült bruttó értéke 47 707 500 Ft, összesen a becsült érték bruttó 
52 465 000 Ft. A nettó becsült érték 41 972 000.- Ft. 
 
Határidő: 2011. február 28. (közbeszerzési eljárás indítására) 
 Felelős: Hatvan város jegyzője 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 3. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

21/2010. (II. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Művelődési Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú, „A pedagógiai 
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyban indítandó 
közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Széchenyi 
István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 
azonosítószámú, valamint „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című 
pályázatot TIOP-1.1.1-07/1-1086 azonosítószámú pályázati támogatásból 
beszerzésre kerülő informatikai eszközök beszerzésére irányuló egyszerű 
eljárásrendű közbeszerzési eljárás megindulását megelőzően bíráló bizottság 
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alakuljon. „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című, 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 azonosítószámú pályázaton belül az eszközbeszerzés 
becsült értéke bruttó 4 757 500 Ft,  „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” 
című pályázat - melynek azonosítószáma TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 -  keretében 
beszerzendő informatikai eszközök becsült bruttó értéke 47 707 500 Ft, összesen a 
becsült érték bruttó 52 465 000 Ft. A nettó becsült érték 41 972 000.- Ft. A bíráló 
bizottság a 20/2011. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1) Kondek Zsolt, képviselő – elnök; 
2) Oroszlán Lajosné, képviselő; 
3) dr. Szikszai Márta, jegyző; 
4) dr. Turcsányi Dániel ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó; 
5) Kovács János, irodavezető; 
6) Uti Csabáné, osztályvezető. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyi közbeszerzési 
eljárást Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervében feltünteti.  
 
Határidő:  2011. február 28. (közbeszerzési eljárás indítására) 
 Felelős: Hatvan város jegyzője 

 
4. napirend: Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház által a Nemzeti Kulturális 

Alapprogram Zenei Szakmai Kollégiumához benyújtandó pályázatáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

22/2010. (II. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Művelődési Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház által a Nemzeti 
Kulturális Alapprogram Zenei Szakmai Kollégiumához benyújtandó pályázatáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság / Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottság Hatvan Város Önkormányzatának a Képviselő-testület, valamint 
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szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete 6. számú melléklete alapján bizottsági átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy 
támogatja a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
Nemzeti Kulturális Alapprogram Zenei Szakmai Kollégiumának pályázati felhívására 
belföldi komolyzenei hangversenyélet támogatására témakörben a hatvani szimfonikus 
zenekar hangversenysorozatára programok megrendezésére pályázat benyújtását. Az 
intézmény a pályázaton belül 3 rendezvény támogatását tervezi. 
- Jubileumi koncert a zenekar 80 éves fennállása alkalmából (időpontja: 2011. március 
26.), 
- Hatvan Város Napja alkalmából ünnepi koncert (időpontja: 2011. június 25.), 
- Gyertyafényes Nyáresti Muzsika (időpontja: 2011. augusztus vége). 
A programok tervezett összköltsége bruttó 2 100 000.-Ft, az igényelt támogatás összege 
900 000.- Ft, a megvalósításhoz szükséges önerő - melynek összege 1 200 000.- Ft - 
Hatvan Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében tervezésre került az 
intézmény feladatellátási helyén. 
  
Határidő: 2011. február 15. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda 

 
 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 14:05 órakor bezárta a 
nyílt ülést. 

k.m.f. 
 
 

 ................................... ................................  
 Bitter Bettina  Tarsoly Imre 
 jegyzőkönyvvezető  a bizottság elnöke 


