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

és Ifjúsági Bizottsága 2011. december 13-án 15:00 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 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 Dr. Egyed László irodavezető, Jegyzői Iroda 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 meghívottak: 

 Tormáné Tóth Éva óvodavezető, Csicsergő Óvoda 

 Tircsi Erika óvodavezető, Gesztenyéskert 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 igazgatóhelyettes, 5. Sz. Általános Iskola 

 Jagodics István igazgató, Kodály Zoltán Általános Iskola 

 Polonkai Zoltánné igazgató, Kossuth Lajos Általános Iskola 

 ??? igazgatóhelyettes, Ady Endre Könyvtár 

 
Tarsoly Imre megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő jelen van, így a bizottság 
határozatképes. Javasolta a bizottságnak a meghívóban feltüntetett napirend módosítását akként, 
hogy a 7. napirendként szereplő „Előterjesztés Széchenyi Zsigmond Vadászati Szakkönyvtár 
Alapításáról” kerüljön le a napirendek közül és az értelemszerű átszámozás után 9. napirendként 
kerüljön fel a napirendek közé az „Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely 
bérleti szerződésének módosításáról”. 
 
A bizottság a módosítással egyetértett. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a módosításokkal egységes 
szerkezetben a meghívó elfogadását. 
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A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

309/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2011. december 13-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1./ Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára 
történő 2012. évi albérletbe adásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

(határozat, minősített többség) 
 

2./ Előterjesztés az Ady Endre Könyvtárnak nyújtandó támogatásról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

3./ Előterjesztés Hatvan város közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési  
tervének elkészítésére vonatkozó szerződés megkötéséről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

4./ Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház szervezeti és működési  
szabályzata jóváhagyásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

5./ Előterjesztés a képviselő-testület 2012. évi munkatervére 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Egyed László irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
 
 

6./ Előterjesztés közterület elnevezésére 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
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 Előadó: dr. Egyed László irodavezető 
(határozat, egyszerű többség) 

 

7./ Beszámoló a hét kiemelt sportegyesület 2011. évi működéséről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

(határozat, minősített többség) 
 

8./ Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott 
hatáskörben meghozott döntéseiről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Ludányi Brigitta oktatási referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

9./ Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti  
szerződésének módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Egyed László irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
Zárt ülés: 

 

1./ Előterjesztés a Szent István Általános Iskola igazgatói feladatainak  
ellátásáról szóló képviselő-testületi határozat módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, minősített többség) 
 

2./ Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” 
díj, és „Hatvan Város Együttműködő Partnere” különdíj  
adományozására 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Egyed László irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
1. napirend: Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára 
történő 2012. évi albérletbe adásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Palásthy Pál referens elmondta, hogy a 2011/2012-es tanév indításakor arról volt szó, hogy 10 órát 
kapnak az óvodák és az általános iskolák. Ez most 11,5 órára emelkedne fel. Az is változás, hogy 
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eddig általánydíjat fizettek az intézmények, most óradíjat fognak. Nagyon kell figyelni, hiszen az 
intézmények kapnak egy bizonyos órakeretet, amelyet szét kell osztaniuk a most következő téli-
tavaszi és az ezt követő őszi-téli időszakra. Azok a csoportok, akik eddig megcsinálták az úszást, 
azok már rendben vannak. Az óraszámemeléssel lehet játszani, olyan formán, hogy akik jobb 
csoportok, azok kicsit többet mehessenek. Ezeknek az eldöntése rá lenne bízva a szakemberekre, 
akik szervezik a csoportokat. 
 
Ludányi Mária óvodavezető azt kérdezte, hogy abban az esetben, ha kettő nagycsoport van? Ők 
egész évben jártak, náluk egész évben marad ez a 11,5 óra? 
 
Palásthy Pál referens elmondta, hogy igen marad. 
 
Ludányi Mária óvodavezető elmondta, hogy azt a gondja, hogy az egyik csoport lement a 10 
órával, és most még kétszer megy a másik csoport, így a következő évre áthúzódik 8 óra nekik, 
illetve ha 11,5 az összes, akkor 9,5 húzódik át, így ők többet mennek. 
 
Palásthy Pál referens elmondta, hogy van egy órakeret, amit egész évben szét kell osztani. 
 
Ludányi Mária óvodavezető elmondta, hogy mivel már le kellett adni szeptemberben az egész 
évet, így ez lett meghirdetve a szülőknek. Hozzátette, hogy ezt a problémát majd megoldják. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy a városi úszóversenyek is ezeknek az óráknak a 
terhére szokták megoldani. Az intézmények egy-egy úszónapjukat fel szokták ajánlani ennek a 
közérdeknek.  
 
Varsányiné Kondek Mónika óvodavezető elmondta, hogy nagyon örülnek annak, hogy 
délelőttre kerültek az óvodai úszások, hiszen mindig problémát jelentett az, hogy az altatási 
időszakban kellett a gyerekeket vinni. 
 
Polonkai Zoltánné igazgató azt kérdezte, hogy ezt hogyan tudják megoldani, hogy az óvodák is 
beférjenek a délelőtti időszakba? 
 
Jagodics István igazgató azt kérdezte, hogy hogyan oldható meg az, hogy az óvodák is délelőtt 
ússzanak? 
 
Palásthy Pál referens elmondta, hogy a Zrt. kérése volt, hogy a délelőtti órákban menjenek az 
intézmények. 
 
Ludányi Mária óvodavezető azt kérdezte, hogy kivel kell ebben az ügyben egyeztetni, hogy az 
óvodák délelőtt mehessenek úszni? Azt, hogyha letelik az idő, amikor mehetnek, azt kinek kell 
jelezni? 
 
Palásthy Pál referens elmondta, hogy valószínűleg mindenki egyszerre leül, és együtt 
megbeszélik. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke úgy gondolja, hogy az iskolák után fognak az óvodák menni. A 
katolikus iskolában például csak egy osztály van, így ők hamar lemennek, de vannak még kis 
létszámú iskolák. Csak ilyen esetben férnek be 8-13 óráig. Ez csak egyeztetés kérdése. 13 óra után 
már a középiskolások várják a gyógyúszást, amiért ők fizetnek is, emiatt kell 13 óráig megoldani a 
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kisebb létszámú iskolák után. Schósz Gabriellával beszélt annak érdekében, hogy mielőbb kérjék 
meg az uszoda működésére vonatkozó 2012. a március 15. utáni engedélyt. Március 15-tel abban 
az esetben szűnik meg az uszoda használata, ha pályázatra kapnak pénzt, mert akkor áprilisban 
megkezdődne az épület napkollektoros tetőszerkezetének kialakítása és az egyéb felújítási 
munkák. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

310/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi 
úszásoktatás céljára történő 2012. évi albérletbe adásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda 
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2. szám alatt található 
Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója, 
továbbá mint városi óvodák és általános iskolák fenntartója egyetért azzal, hogy a 
Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda bérlője, a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) intézményi 
úszásoktatás céljára albérletbe adja a hatvani önkormányzati fenntartású óvodák és 
általános iskolák, valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 
7. pontja értelmében (továbbiakban: megállapodás) az Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére  határozatlan időtartamra, 
az adott év január 1. napjától június 15. napjáig, illetve szeptember 1. napjától december 
31. napjáig tartó igénybevétel mellett a jelen határozat 13. számú melléklete szerint oly 
módon, hogy a nagycsoportos óvodások, valamint az általános iskolai tanulók egy évben 
csoportonként minimum 10 órát úszásoktatásra vehessenek igénybe jelen határozat 1-12. 
számú mellékletét alkotó szerződéstervezetek szerint. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 1-jétől 2012. december 31-

ig biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét a jelen határozat 13. számú melléklete 
szerint mindösszesen 19.845.000,-Ft+ÁFA értékben, amelyből az önkormányzati 
intézmények költségvetésébe átcsoportosításra kerül 17.794.350,- Ft+ ÁFA , valamint az 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott 
pénzeszközként 2.050.650,-Ft+ÁFA a 2012. évi költségvetés terhére.  
 
Határidő: 1.) 2011. december 31. (az albérleti szerződés megkötésére) 
 2.) 2012. február 15. (az önkormányzat 2012. évi költségvetése elfogadásakor) 
Felelős: 1.) a közoktatási intézmények vezetői  
 2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
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A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

311/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi 
úszásoktatás céljára történő 2012. évi albérletbe adásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 
újhatvani óvodák és általános iskolák, valamint a Váci Egyházmegyével kötött 
együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében (továbbiakban: megállapodás) az 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) 
részére 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig biztosítja az úszásoktatáshoz szükséges 
utazási költségek anyagi fedezetét, azaz a  jelen határozat  melléklete szerint 
mindösszesen 1.425.000,- Ft + ÁFA értékben, amelyből az önkormányzati intézmények 
költségvetésébe átcsoportosításra kerül 1.072.500,- Ft+ ÁFA, valamint az Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 352.500,- 
Ft+ÁFA a 2012. évi költségvetés terhére.    
 
Határidő: 2012. február 15. (az önkormányzat 2012. évi költségvetése elfogadásakor) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 

2. napirend: Előterjesztés az Ady Endre Könyvtárnak nyújtandó támogatásról 
 
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 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

312/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az Ady Endre Könyvtárnak nyújtandó támogatásról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) részére a Hatvani Kalendárium 2012. évi megjelentetése 
érdekében 800.000,- Ft támogatást nyújt átadott pénzeszközként, mely összeg Hatvan 
város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2/d. 
mellékletének „Fenntartói pályázat önerő” című sorában átcsoportosítás révén 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. december 20. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

313/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az Ady Endre Könyvtárnak nyújtandó támogatásról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) részére a 4 db kiállítási paraván és 6 db parti asztal 
beszerzése érdekében 300.000,- Ft támogatást nyújt átadott pénzeszközként, mely összeg 
Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2/d. 
mellékletének „Közoktatási, közművelődési szakértői díjak” című sorában 
átcsoportosítás révén rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. december 20. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
3. napirend: Előterjesztés Hatvan város közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervének 
elkészítésére vonatkozó szerződés megkötéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy ez egy folyamat része, hiszen a kistérségi 
esélyegyenlőségi terv is készül, Hatvan vonatkozásábana települési esélyegyenlőségi terv most 
kerül a képviselő-testület elé elfogadásra. A közoktatási esélyegyenlőségi tervet is meg kell 
újítani, ami tulajdonképpen egy új terv elkészítését jelenti, hiszen egyszerűbb újat csinálni, mint a 
korábbit módosítani a hatvani közoktatást érintő sok szerkezeti változás miatt. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
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A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

314/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési 
tervének elkészítésére vonatkozó szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közoktatási 
esélyegyenlőségi intézkedési tervének elkészítésével az Edify Szolgáltató Kft.-t (székhely: 
1045 Budapest, Rózsa u. 3.) bízza meg 200.000,- Ft + ÁFA összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt és egyben felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására. A pénzügyi forrás Hatvan város 2011. 
évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. december 20. (a vállalkozási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
4. napirend: Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház szervezeti és működési szabályzata 
jóváhagyásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

315/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház szervezeti és működési 
szabályzata jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működés 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) Önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
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átruházott hatáskörben eljárva a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) jelen határozat mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatát 
jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal (a jóváhagyó határozat megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
5. napirend: Előterjesztés a képviselő-testület 2012. évi munkatervére 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

316/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a képviselő-testület 2012. évi munkatervéről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § 
(1) bekezdése alapján a 2012. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések 
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja 
bizottságait, hogy a jövő évi munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjei 
figyelembevételével fogadják el. 
 
Határidő: 2011. december 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
6. napirend: Előterjesztés közterület elnevezésére 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 



10 

 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

317/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

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

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, azok 
jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. § 
(1) bekezdése alapján a következő közterület nevet állapítja meg 2012. január 1-jétől az 
alábbi helyrajzi számmal jelzett kivett saját használatú út területre: 
 
Hatvan   0464/2 hrsz.    Borház út. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Jegyzői Iroda útján a jelen határozatról 
értesítse a közszolgálati, az ingatlan-nyilvántartó szerveket és a közüzemek központjait, 
valamint gondoskodjon a képviselő-testületi döntésnek a Hatvani Önkormányzati 
Értesítőben történő közzétételéről. 
 
A képviselő-testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján gondoskodjon az utcanév tábla elkészíttetéséről és kihelyeztetéséről. 
 
Határidő:  az értesítésre 2012. január 15. 
   az utcanév tábla kihelyezésére 2012. február 14. 
Felelős:  Hatvan város jegyzője 
 

 
7. napirend: Beszámoló a hét kiemelt sportegyesület 2011. évi működéséről 
 
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 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

318/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hét kiemelt sportegyesület 2011. évi működéséről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület 2011. 
évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2011. december 23. (tájékoztatásra) 
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 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

319/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hét kiemelt sportegyesület 2011. évi működéséről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesület-Hatvan 
2011. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2011. december 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 3. határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

320/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hét kiemelt sportegyesület 2011. évi működéséről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület 2011. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2011. december 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 4. határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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321/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hét kiemelt sportegyesület 2011. évi működéséről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület 
2011. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2011. december 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 5. határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

322/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hét kiemelt sportegyesület 2011. évi működéséről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szabadidősport Egyesület 
Atlétika Szakosztálya 2011. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2011. december 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 6. határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

323/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hét kiemelt sportegyesület 2011. évi működéséről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club Hatvan 
sportegyesület 2011. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: 2011. december 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 7. határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

324/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hét kiemelt sportegyesület 2011. évi működéséről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club Hatvan 
Kosárlabda Szakosztálya 2011. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2011. december 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
8. napirend: Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott 
hatáskörben meghozott döntéseiről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a képviselő-testület a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározottak alapján ad át döntési hatáskört a bizottságoknak. Az Oktatási, 
Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről ad 
összefoglalást az előterjesztés. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

325/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság a 2011. évi átruházott hatáskörben 
hozott bizottsági határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 
9. napirend: Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti 
szerződésének módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
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Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

326/2011. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti 
szerződésének módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja 
a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Magyar Államvasutak 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 
54-60.) mint vagyonkezelő és bérbeadó, valamint Hatvan Város Önkormányzata és a 
Heves Megye Önkormányzata (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. út 9.) mint bérlők között 
a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2602 hrsz.-ú, művelés alól kivett, 
középiskola megnevezésű, 3580 m2 alapterületű ingatlan bérlete tárgyában 2009. 
november 27-én megkötött bérleti szerződést a szerződő felekkel közösen a mellékelt 
bérleti szerződést módosító okirat szerint módosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződést 
módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2011. december 31. (a szerződésmódosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  

 
 
A bizottság elnöke zárt ülést rendelt el, és 15:30 órakor bezárta a nyílt ülést. 
 

k.m.f. 
 
 

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


