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

Sport és Ifjúsági Bizottsága 2011. október 25-én 15:10 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatalban megtartott 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 (késve érkezett) 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 Molnár Zoltán főépítészi munkatárs 

 Lukács László osztályvezető 

 Dalnoki Brigitta művelődési referens 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 meghívottak: 

 Tormáné Tóth Éva óvodavezető, Csicsergő Óvoda 

 Simon Attiláné óvodavezető, Napsugár Óvoda 

 Ludányi Mária óvodavezető, Százszorszép Óvoda 

 Varsányiné Kondek Mónika óvodavezető, Varázskapu Óvoda 

 Padányiné Kalocsai Edit óvodavezető, Vörösmarty téri Óvoda 

 Szalatnai Éva igazgató helyettes, 5. Sz. Általános Iskola 

 Jagodics István igazgató, Kodály Zoltán Általános Iskola 

 Polonkai Zoltánné igazgató, Kossuth Lajos Általános Iskola 

 Fehér Józsefné igazgató, Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola 

 Tóth Zsolt igazgató, Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

 Hargitai Géza igazgató, Kocsis Albert Zeneiskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
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Tarsoly Imre megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő jelen van, így a bizottság 
határozatképes. Javasolta a bizottságnak a meghívóban feltüntetett napirendek 
támogatását. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

285/2011. (X. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a 2011. október 25-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 

 Előadó: dr. Egyed László irodavezető 

(határozat, minősített többség) 

 

2./ Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és 
adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 

 Előadó: dr. Egyed László irodavezető 

(határozat, minősített többség) 

 
3./ Előterjesztés a  Felszabadulási emlékmű helyzetének rendezésére 

 

 Előterjesztő: Szinyei András alpolgármester 

 Előadó: Fritsch Márta főépítész 

(határozat, egyszerű többség) 

 

4./ Előterjesztés a Moldvay Győző Galéria Névváltoztatásáról 
 

 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 

 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 

 

5./ Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Hatvan Város 
Önkormányzata fenntartásába vételéről 

 

 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 

 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség) 
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6./ Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménnyel kapcsolatos finanszírozási megállapodás megkötéséről 

 

 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 

 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 

 

7./ Előterjesztés az alapítványok által a Civil Alap szeptemberi pályázati kiírására 
benyújtott kérelmek elbírálásáról 

 

 Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 

 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

(határozat, egyszerű többség) 

 

8./ Előterjesztés a Civil Alap szeptemberi pályázati kiírására érkezett kérelmek 
elbírálásáról 

 

 Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 

 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

(határozat, egyszerű többség) 

 

9./ Tájékoztató a 2011/2012. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város közoktatási 
intézményeiben 

 

 Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 

 Előadó: Kovács János irodavezető 

(tájékoztató, tudomásulvétel) 

 
1. napirend: Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Lukács László osztályvezető elmondta, hogy a rendelet módosítására azért kerül sor, mert 
az utóbbi időben történt változásokat, melyek többek közt az átruházott bizottsági 
hatásköröket is érintik, szeretnék a hivatal szervezeti és működési szabályzatába is 
beépíteni. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a rendelet tervezet támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a rendelet tervezetet, és az alábbi 
határozatot hozta: 
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286/2011. (X. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló előterjesztést, és a rendelet-tervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
2. napirend: Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és 
adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Lukács László osztályvezető elmondta, hogy az előterjesztés célja, hogy a képviselő-
testület elismerje azokat a Hatvanban székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
vállalkozásokat, amelyek a városért gazdasági, infrastrukturális, művelődési, sport vagy 
egyéb más téren sokat tettek. A kitüntetésre egy 9 tagú eseti bizottság tenne javaslatot a 
képviselő-testületnek, melynek 3 önkormányzati képviselő, valamint 3-3 fő a 
vállalkozások és a civil szervezetek részéről lenne tagja. A tagokat a polgármester kérné 
fel. A nem hatvani székhelyű vállalkozások, amelyek szintén sokat tettek a városért – pl.: 
egy beruházás után jelentős összegű iparűzési adót fizettek a városnak – egy különdíjban 
részesülnének. A kitüntetésekről a képviselő-testület döntene, és ünnepélyes keretek 
között kerülne átadásra. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a rendelet tervezet támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a rendelet tervezetet, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

287/2011. (X. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a város napjáról, a helyi kitüntetések, 
címek alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a rendelet-tervezetet javasolja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
3. napirend: Előterjesztés a Felszabadulási emlékmű helyzetének rendezésére 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
(dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja megérkezett az ülésre 15:15 órakor. A bizottság 

tagjainak száma 5 fő.) 
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Molnár Zoltán főépítészi munkatárs elmondta, hogy Hatvan Város Önkormányzata 
szeretné a Kossuth teret rendezni, és ennek keretében az úgynevezett „fekete szobrot” 
méltó helyre helyezni. A vonatkozó kormányrendelet értelmében a felek kölcsönös 
megegyezésének hiányában a megkereséstől számított 2 év elteltével, a hősi temetkezési 
helyek áthelyezésére a magyarsági törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelő 
intézkedést hozhat a város. A műemlék áthelyezését ezen felül az is indokolja, hogy a 
környezete nem megfelelő, valamint maga a műemlék állapota is romos. A helyreállítás, 
illetve az állagmegóvás és az áthelyezés költsége hozzávetőleg ugyanannyi lenne. A 
jelenlegi számítások alapján ennek a költségvonzata 35-40 millió Ft lenne, amennyiben 
exhumálás is szükséges, az elmozdíthatja ezt az értéket. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja véleménye szerint ez a számítás nagyon alábecsüli a 
költségeket, hiszen a korábbi számítások alakalmával 100 millió körüli értéket határoztak 
meg. Tudni kell, hogy az egyik legdrágább márvány felhasználására került sor a szobor 
készítésekor. A halottak összetétele sem teljesen ismert, mert vélhetően nemcsak egy 
származásúak találhatóak a sír alatt. 
 
Molnár Zoltán főépítészi munkatárs elmondta, hogy valóban az eltemetettek származása 
vélhetően többféle. Az építmény anyagára vonatkozóan azt az információt kapta, hogy 
vélhetően a zsidó temetőből származik a márvány, így feltehetően a pótlása is lehetséges. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

288/2011. (X. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Felszabadulási emlékmű helyzetének 
rendezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tekintettel 
a Felszabadulási emlékmű műszaki állapotára, a szovjet emlékmű feliratának 
változatlanul hagyásával át kívánja helyezni a Városi Köztemető Temető utcai 2. 
számú bejáratának közelébe. Ezzel méltó helyet kap az emlékmű és biztosítottá 
válnak a város rehabilitációs célú köztérfejlesztési programja 
végrehajthatóságának feltételei. 
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A képviselő-testület az emlékmű áthelyezésével járó költségeket vállalja, 
melyet 2012. évi költségvetésébe beépít. 
 

A képviselő-testület hozzájáruló határozatot hoz az áthelyezés 
megindításához szükséges dokumentációk elkészítéséhez. 

 
Határidő: 2011. november 10. (az érintettek értesítésére) 
 2011. december 15. (az áthelyezés költségvetésének elkészítésére) 
Felelős: Szinyei András alpolgármester a főépítész útján 

 
4. napirend: Előterjesztés a Moldvay Győző Galéria Névváltoztatásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

289/2011. (X. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Moldvay Győző Galéria Névváltoztatásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
társintézményeként működő Moldvay Győző Galéria (telephely: 3000 Hatvan, 
Hatvanas u. 2.) nevét 2011. november 1. napjától Hatvani Galéria elnevezésre 
módosítja. 
 
Határidő: 2011. november 7. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak 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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290/2011. (X. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Moldvay Győző Galéria Névváltoztatásáról szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich 
Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapító okiratát 2011. 
november 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat V. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„V. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 
 

Grassalkovich Művelődési Ház (székhely): 

3000 Hatvan, Kossuth tér 24. Hrsz.: 2713/4 - az ingatlan területe:1666 m2  

 - a beépített terület: 563,28 m2 
Tulajdonos: Magyar Állam 
Vagyonkezelő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Használat joga: Hatvan Város Önkormányzata (A Grassalkovich Művelődési Ház 
által használt épületrészre és a hozzá tartozó 1666 m2 területrészre.) 
 
Hatvani Galéria (telephely): 
3000 Hatvan, Hatvanas u. 2 Hrsz.: 5083 - az ingatlan területe: 1012 m2  

 - a beépített terület: 280 m2 
 - a kiegészítő helyiség: 48 m2 

 
Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testületét illeti meg.” 
 
2. Az alapító okirat VIII. pontja törlésre kerül és az eredeti IX. pont számozása VIII. 
pontra módosul. 
 
3. Az alapító okirat új VIII. pontjában a „Záró rendelkezések” cím alatti szövegrész 
első mondata helyébe az alábbi mondat lép: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 688/2010. (XII. 16.) sz. 
határozatával jóváhagyott, ….../2011. (X. 27.) sz. határozattal módosított alapító 
okirat 2011. november 1. napjától hatályos.” 
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A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot.  
 
Határidő: 2011. november 7.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  

 
5. napirend: Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Hatvan Város 
Önkormányzata fenntartásába vételéről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Dalnoki Brigitta művelődési referens elmondta, hogy az előterjesztés egy 
szándéknyilatkozatról szól az intézmény átvételével kapcsolatban. Ez az első lépés 
tekintettel arra, hogy jelenleg törvényjavaslat formájában a parlament előtt van a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról szóló anyag, melynek elfogadását követően lesz 
rendezhető annak függvényében a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
fenntartására irányuló szándék. Ezen felül a megállapodás megkötéséhez szükséges a 
Heves Megyei Önkormányzat adósságrendezésének kérdéséről való döntés is, mivel 
ennek hiányában semmi nemű ingó és ingatlan tulajdon megyei önkormányzattól való 
elidegenítésére nincs lehetőség. Amennyiben mód van rá Hatvan város vezetése 2012. 
január 1-jétől Hatvan Város Önkormányzata fenntartása alá szeretné venni az intézményt 
annak teljes gyűjteményével együtt. 
 
Csuvikovszky Lajos elmondta, hogy alapvetően támogatja ezt a dolgot, de óvatosságra 
inti az ebben résztvevőket. Azt kérdezte, hogy kiállítás ezentúl tartható lesz-e? 

 
Dalnoki Brigitta művelődési referens elmondta, hogy az intézmény besorolástól 
függetlenül jelenleg is kiállítóhely, ám a Heves Megyei Önkormányzattal való 
intézményátvételi eljárás során a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál szükséges lépések 
megtételével párhuzamosan lehetőség van besorolásmódosítás kérvényezésére is, tehát 
így a besorolás módosítására. A 2011. első negyedévében közérdekű muzeális 
gyűjteménnyé való visszaminősítés ellenére kérvényezhető az intézmény múzeumi 
besorolása. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el.  
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
 



9 

291/2011. (X. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény Hatvan Város Önkormányzata fenntartásába vételéről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg 
Heves Megyei Önkormányzattal közösen működtetett Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjteményt (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11-12.) teljes körű 
leltározást követően annak teljes anyagával együtt a Heves Megyei 
Önkormányzattól, illetve a Magyar Államtól a Heves Megyei Kormányhivatal 
útján átvenni szándékozik és saját fenntartású és tulajdonú intézményként kívánja 
működtetni, melynek érdekében felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Heves Megyei Önkormányzattal, illetve a Heves Megyei 
Kormányhivatallal az átvételhez szükséges egyeztető tárgyalásokat folytassa le. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda és a Gazdálkodási 

Iroda útján 

 
6. napirend: Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménnyel kapcsolatos finanszírozási megállapodás megkötéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy az intézmény zavartalan működése miatt vált 
szükségessé a megállapodás. Erre a helyzetre a városvezetés számított, így a 
költségvetésbe februárban beépítésre került ez az összeg a Kocsis Albert Zeneiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
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292/2011. (X. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménnyel kapcsolatos finanszírozási megállapodás 
megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves 
Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Kocsis Albert Zeneiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 
36.) zavartalan működése érdekében az intézmény 2011. évi működési 
költségeihez 3.981 eFt értékben hozzájárul, továbbá felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező, a Heves Megyei 
Önkormányzattal kötendő Finanszírozási Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2011. november 1. (a Finanszírozási Megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
7. napirend: Előterjesztés az alapítványok által a Civil Alap szeptemberi pályázati kiírására 
benyújtott kérelmek elbírálásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy sajnos sok 
esetben a pályázatokat határidőn túl szeretnék az egyesületek leadni, amiket nem tudnak 
már emiatt fogadni. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja azt kérdezte, hogy a határidőket nem lehetne-e 
korábbi időpontra tenni? Ezt amiatt javasolná, mert a pályázatok elbírálása október 
hónapban történik, és igazság szerint ebben a téli időszakban már nem tudnak annyi 
programra pályázni az egyesületek. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a november havi képviselő-testületi ülésre 
készül egy anyag a rendelet módosításáról, melyben az időpontok módosítását is tervezik. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja azt kérdezte, hogy nem lehetne-e a művészeti 
magánszemélyekre is kiterjeszteni a pályázati lehetőséget? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy egyeztetnek ezzel kapcsolatban, és amennyiben 
mód van rá, akkor a rendeletet ennek megfelelően módosítják. 
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Tarsoly Imre a bizottság elnöke javasolta, hogy az időpontmódosítás ne csak az őszi, 
hanem a tavaszi időszakban is kerüljön előrébb, természetesen a költségvetés 
elfogadásának időpontját figyelembe véve. 
 
Hargitai Géza igazgató azt kérdezte, hogy van-e lehetőség a már megvalósult, de önrészt 
igénylő rendezvényekre utólag pályázni? 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy jelenleg a rendelet nem ad lehetőséget 
utólagos pályázat beadására. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

293/2011. (X. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az alapítványok által a Civil Alap szeptemberi 
pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
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 jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel 
támogatja a felsorolt alapítványokat. A szükséges pénzügyi forrás a 146/2011. (III. 
31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. november 16. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-

felügyeleti Iroda útján. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak 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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294/2011. (X. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az alapítványok által a Civil Alap szeptemberi 
pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
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 jelen 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt alapítványokat. A szükséges pénzügyi forrás a 146/2011. (III. 31.) sz. 
képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2011. november 16. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-

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

295/2011. (X. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az alapítványok által a Civil Alap szeptemberi 
pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
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 jelen határozat mellékletét képező 
táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat. A 
szükséges pénzügyi forrás a 146/2011. (III. 31.) sz. képviselő-testületi határozat 
alapján rendelkezésre áll. 
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Határidő: 2011. november 16. (értesítésre) 
Felelős:  az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

 
8. napirend: Előterjesztés a Civil Alap szeptemberi pályázati kiírására érkezett kérelmek 
elbírálásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

296/2011. (X. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 11 § (5) bekezdése szerint átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a hatvani civil szervezetek támogatásáról 
szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, 
öntevékeny közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt civil szervezeteket. A szükséges pénzügyi forrás a 146/2011. (III. 31.) sz. 
képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2011. november 16. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

297/2011. (X. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 11 § (5) bekezdése szerint átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a hatvani civil szervezetek támogatásáról 
szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
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felsorolt civil szervezeteket. A szükséges pénzügyi forrás a 146/2011. (III. 31.) sz. 
képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. november 16. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

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

298/2011. (X. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 11 § (5) bekezdése szerint átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a hatvani civil szervezetek támogatásáról 
szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre 
benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban 
feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt civil szervezeteket. A szükséges 
pénzügyi forrás a 146/2011. (III. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. november 16. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

 
9. napirend: Tájékoztató a 2011/2012. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város közoktatási 
intézményeiben 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy ez az anyag már hagyományosan megjelenik az 
októberi ülésen. Ennek oka, hogy a tanév indítását megelőzően a bizottság többször is 
találkozik az ilyen témájú előterjesztésekkel, és ez az anyag mutatja azt, hogy a nevelési 
év, tanév rendben elkezdődött. Az anyag összeállításában és az év kezdésében is az 
intézmények vezetői segítettek, akiknek a munkáját ezúton is megköszönte. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 
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A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 15:40 órakor bezárta a 
nyílt ülést. 
 

k.m.f. 
 
 

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


