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

és Ifjúsági Bizottsága 2011. december 15-én 8:00 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. Szikszai Márta jegyző 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 Dalnoki Brigitta művelődési referens 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
  
Tarsoly Imre megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő jelen van, így a bizottság 
határozatképes. Javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek elfogadását. 
 
 
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

331/2011. (XII. 15.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2011. december 15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
nyílt ülés: 
 

1./ Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény fenntartói 
jogának és vagyonelemeinek átvételéről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

(határozat, egyszerű többség) 
 

2./ Előterjesztés a Heves Megyei Önkormányzat részére történő ingyenes 
ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások felmondásáról 
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 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

(határozat, minősített többség) 
 

3./ Előterjesztés a hatvani középiskolák fenntartásához kapcsolódó döntésről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

(határozat, minősített többség) 
 

4./ Előterjesztés a hatvani középiskolákat fenntartó társuláshoz kapcsolódó 
Heves Megyei Önkormányzati fenntartói hozzájárulás megfizetésének 
ütemezéséről szóló megállapodás felmondásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

(határozat, minősített többség) 
 
 

5./ Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi 
Szakkönyvtár alapításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, minősített többség) 
 
 
1. napirend: Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény fenntartói 
jogának és vagyonelemeinek átvételéről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző elmondta, hogy megszületett a megyei önkormányzatokról szóló 
konszolidációs törvény. A törvény a megyei intézményekkel azok működésével és vagyon 
elemeivel foglakozik. Ez a jogszabály 2012. január 1-jétől a törvény erejénél fogva az állam 
tulajdonába helyezi a fenntartói jogokat, és az állam által megjelölt szervezetek fogják a fenntartói 
jogokat gyakorolni a megyei intézmények felett. A Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjteménnyel kapcsolatosan végeztek némi kutatást, és ez az intézmény mindig is megyei 
fenntartásban működött, annak ellenére, hogy a város a magáénak. A XX. századi művészet 
tekintetében országos, egyébként kistérségi gyűjtőterülettel rendelkezik, tehát a város 
szempontjából előnyös lenne, ha ez itt maradna. Ez az intézmény, ha átkerül az államhoz, akkor 
nem tudjuk, hogy az milyen gazda lesz, hiszen nincs közvetlen rálátás, és ez okozhat a 
működésben fennakadásokat. Az előterjesztés arról szól, hogy a képviselő-testület szándékát 
fejezi ki a tekintetben, hogy ezt a gyűjteményt, amennyiben lehet tulajdonba, de ha ez nem lehet 
akkor letétbe kéri az államtól, a Heves Megyei Kormányhivatalon, illetve az intézmény-
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fenntartási feladatokra kijelölt szerven keresztül, és ennek érdekében a polgármester kezdje a 
tárgyalásokat. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy ha lehetséges, akkor az állammal 
kötnének egy közös fenntartási szerződést? Hiszen maga a gyűjtemény az államé, de az épület az 
Hatvan városé. A megyénél csak nyílván tartották, soha nem foglalkoztak vele, még szerencse, 
hogy normális múzeum igazgatók voltak Hatvanba, és vigyáztak rá. Nagy kár lenne, ha elkerülne 
a várostól ez a gyűjtemény. Itt a környéken mindenütt van tájjellegű múzeum, és ez akkor kiesne 
a sorból. Ha valóban járás lesz itt, mert beszélnek róla, akkor lehetne belőle járási múzeum is 
később.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző elmondta, hogy idő előtti még erről nyilatkozni. Ez még csak egy 
szándékot fejez ki, és felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások megkezdésére. Természetesen, 
ha megállapodásra kerül sor, akkor azt a Tisztelt Bizottság, illetve a képviselő-testület is ismét 
tárgyalni fogja. 
 
További 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: 
 

332/2011. (XII. 15.) 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 
fenntartói jogának és vagyonelemeinek átvételéről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzatok 
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. tv. ismeretében felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a jelenleg 
a Heves Megyei Önkormányzat által fenntartott Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény fenntartói jogának és tulajdonba vagy letétbe vételének 
érdekében a Heves Megyei Kormányhivatallal, illetve a Kormány által 
rendeletben az intézmény-fenntartási feladatokra kijelölt szervvel az egyeztető 
tárgyalásokat lefolytassa. 
 
Határidő:  2011. január 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján ” 
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2. napirend: Előterjesztés a Heves Megyei Önkormányzat részére történő ingyenes 
ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások felmondásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző elmondta, hogy itt is arról van szó, hogy a kizárólagos megyei 
intézményeknek helyt adó a város tulajdonát képező és ingyenes használatra a táblázatban 
megjelölt időpontokban a megyének átadott intézményekre vonatkozóan ezeket a szerződéseket 
felmondják december 31-i hatállyal.  
 
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: 
 

333/2011. (XII. 15.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat részére történő 
ingyenes ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások felmondásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei 
Önkormányzattal 1995. október 31-én megkötött és 1996. júliusában módosított, a 
hatvani 5231 hrsz-ú, természetben Hatvan, Kossuth tér 11. szám alatt található 
ingatlannak a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény elhelyezését 
szolgáló ingyenes használatba adását tartalmazó megállapodást 2011. december 
31. napi hatállyal felmondja. A felmondást indokolja a megyei önkormányzatok 
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. tv., miszerint 2011. december 31-én a megyei önkormányzatok 
fenntartásában működő intézmények állami fenntartásba kerülnek. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
intézmény folyamatos működése érdekében a Heves Megyei Kormányhivatallal, 
illetve a Kormány által rendeletben az intézmény-fenntartási feladatokra kijelölt 
szervvel az ingatlanok további használatára vonatkozó megállapodás megkötését 
kezdeményezze, a megállapodás tervezetét jóváhagyás végett terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
 
Határidő:  2011. december 16. (határozat közlésére) 
  2012. január 31. (új megállapodás tervezetek előterjesztésére) 
Felelős: 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: 
 

334/2011. (XII. 15.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat részére történő 
ingyenes ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások felmondásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei 
Önkormányzattal 1996. júliusában megkötött, a hatvani 4524/1 hrsz.-ú, 
természetben Hatvan, Ratkó J. út 10. szám alatt található ingatlannak a Lesznai 
Anna Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Szakiskola elhelyezését szolgáló 
ingyenes használatba adását tartalmazó megállapodást 2011. december 31. napi 
hatállyal felmondja. A felmondást indokolja a megyei önkormányzatok 
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. tv., miszerint 2011. december 31-én a megyei önkormányzatok 
fenntartásában működő intézmények állami fenntartásba kerülnek. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
intézmény folyamatos működése érdekében a Heves Megyei Kormányhivatallal, 
illetve a Kormány által rendeletben az intézmény-fenntartási feladatokra kijelölt 
szervvel az ingatlanok további használatára vonatkozó megállapodás megkötését 
kezdeményezze, a megállapodás tervezetét jóváhagyás végett terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
 
Határidő:  2011. december 16. (határozat közlésére) 
  2012. január 31. (új megállapodás tervezetek előterjesztésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási 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: 
 

335/2011. (XII. 15.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat részére történő 
ingyenes ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások felmondásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei 
Önkormányzattal 2004. június 16-án megkötött, a hatvani 2755 hrsz-ú, 
természetben Hatvan, Balassi B. út 36. szám alatt található ingatlannak a Kocsis 
Albert Zeneiskola elhelyezését szolgáló ingyenes használatba adását tartalmazó 
megállapodást 2011. december 31. napi hatállyal felmondja. A felmondást 
indokolja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. tv., miszerint 2011. december 31-én a megyei 
önkormányzatok fenntartásában működő intézmények állami fenntartásba 
kerülnek. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
intézmény folyamatos működése érdekében a Heves Megyei Kormányhivatallal, 
illetve a Kormány által rendeletben az intézmény-fenntartási feladatokra kijelölt 
szervvel az ingatlanok további használatára vonatkozó megállapodás megkötését 
kezdeményezze, a megállapodás tervezetét jóváhagyás végett terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

 
Határidő:  2011. december 16. (határozat közlésére) 
  2012. január 31. (új megállapodás tervezetek előterjesztésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási 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: 
 

336/2011. (XII. 15.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat részére történő 
ingyenes ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások felmondásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei 
Önkormányzattal 1995. december 19-én megkötött, a hatvani 3252, 3253, 3255/2 
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hrsz-ú, természetben Hatvan, Kórház út 3-5. szám alatt található, valamint a 
zagyvaszántói 436, 437 hrsz-ú, természetben Zagyvaszántó, Selypi út 2. sz. alatt 
található ingatlanoknak  a Szent Kamill Idősek Otthona elhelyezését szolgáló 
ingyenes használatba adását tartalmazó megállapodást 2011. december 31. napi 
hatállyal felmondja. A felmondást indokolja a megyei önkormányzatok 
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. tv., miszerint 2011. december 31-én a megyei önkormányzatok 
fenntartásában működő intézmények állami fenntartásba kerülnek. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
intézmény folyamatos működése érdekében a Heves Megyei Kormányhivatallal, 
illetve a Kormány által rendeletben az intézmény-fenntartási feladatokra kijelölt 
szervvel az ingatlanok további használatára vonatkozó megállapodás megkötését 
kezdeményezze, a megállapodás tervezetét jóváhagyás végett terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
 
Határidő:  2011. december 16. (határozat közlésére) 
  2012. január 31. (új megállapodás tervezetek előterjesztésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján ” 

 
 
3. napirend: Előterjesztés a hatvani középiskolák fenntartásához kapcsolódó döntésről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző elmondta, hogy a már említett megyei konszolidációs törvény 
kimondja, hogy a megyei önkormányzatoknak az önkormányzati társulási törvény alapján 
létrejött társulási szerződéseit 2011. december 31-i hatállyal fel kell mondani. Elég bizonytalan a 
jogi helyzet, hogy a Hatvani Középiskolákat Működtető Intézményfenntartó Társulásban ezt 
követően valaki belép, vagy Hatvan Város Önkormányzatát magára hagyja a két középiskolának 
a fenntartásával, vagy a netán a megyei intézményfenntartó központ, vagy a Kormány Hivatal 
veszi át őket. Voltak ez ügyben tárgyalni a Heves Megyei Kormány Hivatallal, ahol ott volt a 
megyei főjegyző is, de biztosat nem tudtak mondani. A most tárgyalt négy előterjesztés mind 
arról szól, hogy a megyei intézmények kapcsán azokat a lépéseket, ami további olyan lépésekre 
következtet, ami a városnak előnyös, illetve a pozícióját erősíti, azokat a döntéseket hozza meg a 
képviselő-testület. A határozat arról szól, hogy amennyiben a megyei önkormányzat ebből a 
társulásból kilép, akkor az általa fenntartói hozzájárulásként megfizetett 97 MFt-ot a város vállalni 
nem tudja. Itt is arról szól a határozat második fele, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy az állammal, illetve az intézmény-fenntartási feladatok ellátására kijelölt 
szervvel kezdje meg a közös fenntartásra vonatkozó egyeztetéseket, és amikor ezek 
letisztázódnak, akkor a megállapodás tervezetet terjessze be a képviselő-testület elé. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
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A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

337/2011. (XII. 15.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

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

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzatok 
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. tv. ismeretében a jelenleg a Heves Megyei Önkormányzattal 
intézményfenntartó társulás keretében működtetett Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Széchenyi István 
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola kizárólag Hatvan Város 
Önkormányzata általi fenntartásának lehetőségét pénzügyi-gazdasági 
szempontból megvizsgálta, és úgy dönt, hogy az oktatási intézmények önálló 
fenntartását nem vállalja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a 
Heves Megyei Kormányhivatallal, illetve a Kormány által rendeletben az 
intézmény-fenntartási feladatokra kijelölt szervvel az intézmények közös 
fenntartására vonatkozó megállapodások megkötésére irányuló egyeztetéseket 
kezdje meg, és a megállapodás tervezetét jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-
testület elé. 
 
Határidő:  2011. december 16. (határozat közlésére) 
  2012. január 31. (új megállapodás tervezetek előterjesztésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján ” 
 

 
4. napirend: Előterjesztés a hatvani középiskolákat fenntartó társuláshoz kapcsolódó 
Heves Megyei Önkormányzati fenntartói hozzájárulás megfizetésének ütemezéséről 
szóló megállapodás felmondásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy általában érti az elhangzottakat, de azt nem, 
hogy az összeg hogyan csökken le ennyire. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző elmondta, hogy a 2010. évben a megyei önkormányzat a társulási 
megállapodás alapján a fenntartói hozzájárulást nem teljesítette. 2010. decemberében született egy 
megállapodás a város és a megyei önkormányzat között, miszerint a 2010. évi fenntartói 
hozzájárulást, ez a 109 MFt, a megye ütemezetten fizetheti. Ezt fizették is 5 MFt-jával rendesen, 
ami 2012. szeptember 15. napján telne le. Tehát a 109 MFt-ból, azért lett 44 MFt, illetve még 
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december hónapra vállaltak 15 MFt-ot, amit ígéretük szerint ki is fognak fizetni, de ha nem 
fizetnék, akkor 59 MFt. Itt van benne egy jogi csavar, tehát ezt a szerződést nem kellene minden 
áron felmondani, hiszen a megyénél az adósság rendezési folyamat már megszűnt, viszont nem 
látják a biztosítékát annak, hogy a 2012-ben esedékes követelést ez a 44 MFt, hogy ezt ki fogja a 
városnak megfizetni. Ezért belekapaszkodtak a megállapodás egy pontjába, miszerint, ha a havi 
részlettel a megye késedelembe esik, akkor ezt a megállapodást város felmondhatja. A megye 
április és május hónapban nem teljesítette a hozzájárulását. Nyilván való, hogy május 20-án 
elkezdődött az adósság rendezés, és ezt innentől önállóan nem teljesíthette csak az adósság 
rendezési biztossal együtt. Így a város felmondja lejárttá és esedékessé teszi 2011. december 30. 
napjával ezt a követelést. Mint lejárt és esedékes követelést a konszolidációs törvény erre 
tartalmaz egy rendelkezést, miszerint ezt az állam átvállalja. Itt is szeretnének elébe menni a 
dolgoknak. A sikerét azt nem tudja senki sem garantálni, de ez is egy megelőző intézkedés.  
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja azt kérdezte, hogy legrosszabb esetben ez az 5 MFt-kénti törlesztés 
ez folytatódhat, ha az a megállapodás születik, de lehet hogy egybe megkapják? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző elmondta, hogy a szerződést felmondják nem fizetésre való tekintettel. 
Amikor ez megtörténik, akkor ez az egész összeg egy összegben esedékessé válik. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy lehet hogy jobb lett volna, ha az eredeti 
szerződés marad, miszerint ha két hónapig nem fizet a megye akkor inkasszót nyújtanak be. Ezzel 
a lehetőséggel jót akartak, de így sem teljesítették. 
 
További 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: 
 

338/2011. (XII. 15.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani középiskolákat fenntartó társuláshoz 
kapcsolódó Heves Megyei Önkormányzati fenntartói hozzájárulás megfizetésének 
ütemezéséről szóló megállapodás felmondásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves Megyei 
Önkormányzattal kötött az intézményfenntartó társulási megállapodással 
kapcsolatosan felhalmozódott 109.315.000.- Ft összegű tartozás részletfizetésével 
kapcsolatos előterjesztést.  
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 
megállapodást megszegő magatartása – 2011. április és május hónapokban a 
részletek elmaradása – miatt a megállapodás 3./ pontjában foglalt rendelkezések 
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alapján a részletfizetést megengedő, Hatvanban, 2010. december 17. napján kelt 
megállapodást jelen határozattal a 2011. december 30. napjára felmondja. 
A képviselő-testületi megállapítja, hogy a felmondásra tekintettel a tartozás 
hátraléka azonnal és egyösszegben esedékessé vált, melynek összege – 
amennyiben a megyei önkormányzat az általa december hónapra vállalt 
15.000.000,- Ft-ot átutalja – 44.315.000,- Ft. Amennyiben a megyei önkormányzat 
vállalásának nem tesz eleget, úgy a tartozás hátraléka 59.315.000,- Ft. 
A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a felmondás 
tényéről haladéktalanul értesítse a Heves Megyei Önkormányzatot. 

 
Határidő:  2011. december 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján ” 

 
 
5. napirend: Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi 
Szakkönyvtár alapításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Dalnoki Brigitta referens elmondta, hogy a 2011. december 1-jei Magyar Közlönyben került 
kihirdetésre a 252/2011. (XII. 1.) kormány rendelet, mely szerint kiemelt prioritást élvez a hatvani 
Grassalkovich Kastély felújítása az Országos Magyar Vadászati Múzeum céljából Ezen múzeum 
létrehozásával szorosan összefügg a szakkönyvtár létrehozása, melyről az előterjesztés szól, 
hiszen a vadászati múzeum szolgáltatásaihoz erősen csatlakozna ez a szakkönyvtári ellátás. Így 
egy komplett egészet tudna nyújtani a szakkönyvtár a látogatók és a helyi lakosság részére. 
Jelenleg a vadászati múzeumnak helyet adó épület, felújítása elkezdődött, emiatt ideiglenesen a 
Hatvan, Kossuth tér 11. szám alá a jelenlegi Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
székhelyére kerülne a szakkönyvtár. A későbbiekben ez természetesen módosulhat a kastélyba. 
Jelenleg így tudna elindulni ez az intézmény, melyhez természetesen személyi állományra is 
szükség van, ezért az előterjesztés tartalmazza az igazgatói (magasabb vezetői) pozíció 
meghirdetését is.  
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy ennek mik a feltételei, mert vélhetően 
vannak neki, hogy 5 vagy 5000 db könyvvel lehet-e megnyitni? Kell-e már az embriókkal 
kapcsolatos könyv is amitől eljutnak a mamutig, vagy milyen területet ölel fel? A szakirodalom 
honnan lesz ehhez beszerezve, hiszen nem lehet megszerezni minden esetben olyan könyveket, 
melyek 30-40 éve jelentek meg? Lehet pedig, hogy mint könyvtárban pont ezeknek szeretne 
valaki esetleg utána nézni. Az sem teljesen világos számára, ami több nyilatkozatban is hallható 
volt, hogy a Kárpát-medence múzeuma lenne ha elkészül. Ha ez a múzeum felöleli a Kárpát-
medencét, akkor úgy gondolja, hogy illő lenne, hogy hozzá igazodjon a könyvtár állománya is. Az 
egy dolog, hogy kiírnak egy vezetői pályázatot, de nem látni mögötte, hogy mit kellene igazgatni. 
 
Dalnoki Brigitta referens elmondta, hogy 2012. február 1-jével alakulna meg ez a szakkönyvtár, 
ahhoz hogy ez létre tudjon jönni, ahhoz szükség van egy magasabb vezetőre, ezért kell kiírni ezt a 
pályázatot. A magasabb vezetőnek a feladata lesz elsődlegesen ennek a könyvtárnak a tényleges 
kialakítása. Ehhez hozzátartozik bizonyos szinten a strukturális kialakítás, de legfőképp a 
könyvállomány  kialakítása. Minden egyes könyvtár kialakításánál van egy úgynevezett 
gyűjtőköri szabályzat, mely pontosan meghatározza, hogy milyen témájú könyveket ölel fel ez a 
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szakkönyvtár. Ennek a könyvtárnak a gyűjtőköri szabályzatának az elkészítése is a vezetőt fogja 
terhelni, de már a nevében is látszik a könyvtárnak, hogy ez egy vadászati szakkönyvtár lesz, ahol 
a magyar vadászat lesz a központ és ehhez tartozó könyvállományra lesz szükség. A 
természettudományi rész pedig azért került az elnevezésbe, mert előnyös a pályázatoknál, amik a 
jövőben lehetséges ez, illetve a gyerekek olvasásra való szoktatása szempontjából is hasznos. 
Elsődleges szempont, hogy ne csak egy vadászati szakkönyvtárt hozzanak létre, hanem olyan 
természettudományi anyaggal is rendelkezzen a könyvtár, amellyel egészen pici kortól időskorig 
tudnak új ismereteket szerezni az emberek.  
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy bizonyosan úgy van, ahogyan a 
múzeum országos projekt és így kapnak más múzeumokból is kiállító tárgyakat, úgy gondolja, 
hogy itt is kapnak majd szakkönyveket és utána meg gyűjtenek. 
 
Dalnoki Brigitta referens elmondta, hogy egyrészről van egy több száz darabos vadászati 
szakkönyveket felölelő gyűjteménye a polgármesternek, aki felajánlotta, hogy ezt rendelkezésére 
bocsájtja a könyvtárnak. Másrészről folyamatban van egy Madártani Szakkönyvtár felszámolás, 
illetve átadása a Duna-Ipoly Nemzeti Park számára, mellyel kapcsolatban most folynak a 
tárgyalások a Vidékfejlesztési Minisztériummal, hogy esetleg teljes egészében  megkaphatják-e a 
Madártani Gyűjteményt és nem pedig a Duna-Ipoly Nemzeti Park. Ez egy nagyon értékes 
madártani gyűjtemény lenne, ami a város tulajdonába kerülhetne. 
 
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: 
 

339/2011. (XII. 15.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Vadászati és 
Természettudományi Szakkönyvtár alapításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Széchenyi Zsigmond Vadászati 
és Természettudományi Szakkönyvtár elnevezéssel önálló jogi személyiségű, 
önállóan működő költségvetési szervként nyilvános szakkönyvtárat hoz létre 3000 
Hatvan, Kossuth tér 11. székhellyel 2012. február 1. napi hatállyal, és a jelen 
határozat mellékletét képező alapító okiratot jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő:  2012. január 6. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti 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: 
 

340/2011. (XII. 15.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Vadászati és 
Természettudományi Szakkönyvtár alapításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat melléklete 
szerint a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói állására vonatkozó nyilvános 
pályázati felhívást tesz közzé. 

 
 
Határidő:  2011. december 16. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján ” 

 
 
A bizottság elnöke megköszönte a részvételt és 8:25 órakor bezárta a nyílt ülést. 
 

k.m.f. 
 
 

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


