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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága 2012. április 24-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 

 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja (késve érkezett) 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Paronai Richárd irodavezető, Jegyzői Iroda 

 Bánkutiné Katona Mária irodavezető, Gazdálkodási Iroda 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető 

 Márkus Sándor főépítészi munkatárs 

 Dalnoki Brigitta művelődési referens 

 Csintalan Andrea ifjúsági és sport 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 

 Kalcsó Mária igazgató, 5. Sz. Általános Iskola 

 Jagodics István igazgató, Kodály Zoltán Általános Iskola 

 Polonkai Zoltánné igazgató, Kossuth Lajos Általános Iskola 

 Bakosné Mester Mónika igazgató, Szent István Általános Iskola 

 Fehér Józsefné igazgató, Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola 

 Tóth Zsolt igazgató, Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium 

 
Tarsoly Imre megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 3 fő jelen van, így a bizottság 
határozatképes. Javasolta a meghívóban feltüntetett napirendek módosítását annyiban, hogy a 11. 
napirendként a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének 
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infrastruktúrális erősítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést a 
bizottság tárgyalja meg. 
 

A bizottság a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

A bizottság elnöke javasolta a napirendek elfogadását. 
A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2012. április 24-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 1./ Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról. Beszámoló az 

önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
 2./ Előterjesztés a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 

Szakközépiskoláról, valamint a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő 
együttműködési megállapodásról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
 3./ Előterjesztés a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel megkötendő 

szerződésről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 4./ Előterjesztés a Nepomuki Szent János szobor felállításához kapcsolódó további 

munkákról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város alpolgármestere 
 Előadó: Fritsch Márta főépítész 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 5./ Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 

vagyonelemeinek állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba történő 
ingyenes átruházásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség) 
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 6./ Előterjesztés az „Iskolai tehetséggondozás” című pályázathoz szükséges 

hozzájárulás megadásáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 7./ Előterjesztés a „Tudás-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és 

informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 
című pályázathoz szükséges hozzájárulás megadásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 8./ Előterjesztés „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos bűnelkövető 

vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztett gyermek- és fiatalkorúak 
segítése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges döntésekről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 9./ Előterjesztés az egyesületek, befogadó intézmények által a Civil Alapra 

benyújtott pályázati kérelmek elbírálásáról 
 
 Előterjesztő: Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Csintalan Andrea sport és ifjúsági referens 

(határozat, egyszerű többség, átruházott hatáskör) 
 
 10./ Előterjesztés az alapítványok által a Civil Alap 2012. évi márciusi pályázati 

kiírásra érkezett kérelmek elbírálásáról 
 
 Előterjesztő: Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Csintalan Andrea sport és ifjúsági referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 11./ Előterjesztés a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-

képzési szerepének infrastruktúrális erősítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésekről 

 
 Előterjesztő: Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Csintalan Andrea sport és ifjúsági referens 

(határozat, egyszerű többség) 
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Zárt ülés: 
 

 1./ Előterjesztés „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozására 
 

 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 
 (határozat, minősített többség) 
 

1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról. Beszámoló az 
önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 

Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy látott olyan betervezett bevételt, ami nem 
teljesült. A dologi kiadás szinten belül maradt, volt olyan, ahol bővült is. 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető elmondta, hogy az államháztartási törvénynek megfelelően 
elkészült az anyag. Általánosságban elmondható, hogy a működési hiány leredukálódott. Az 
oktatás tekintetében 2011. július 1-től volt egy nagy átszervezés, ami nem volt könnyű, de 
zökkenőmentesen végigment. A vállalt és a kötelező feladatok teljesültek. Alapvetően jó pénzügyi 
évet zártak. Nem vállalt az önkormányzat olyan feladatot, amit ne tudott volna teljesíteni. Ahol 
volt pénzmaradvány és beépítették a költségvetésbe, azt is sikerült visszapótolni. 
 
(dr. Zsemberovszky Mária megérkezett az ülésre, a bizottság tagjainak száma 4 főre egészült ki.) 

 
Kondek Zsolt a bizottság tagja megköszönte a Gazdálkodási Iroda munkáját, és azt, hogy az év 
végére tulajdonképpen nullára redukálták a költségvetési hiányt. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a rendelettervezet támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 
előterjesztést és az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi 
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak 
mellékletével együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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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: 
 

83/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 
előterjesztést és az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
szóló beszámolót, és a rendelettervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
2. napirend: Előterjesztés a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskoláról, 
valamint a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő együttműködési megállapodásról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy ez a változás mennyire érinti a 
pedagógusállományt? Kérdésének az oka, hogy az előző átszervezéskor, a volt Baross Gábor 
Általános Iskolából 13 fő pedagógusnak kellett távoznia. Itt várható-e hasonló változás? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a volt Baross Gábor Általános Iskola esetében, 
önkormányzati szinten valóban megszűntek álláshelyek, de az egyház átvette a dolgozókat, tehát 
ténylegesen csupán 1-2 álláshely szűnt meg. A Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola esetében az intézmény jogutódlás nélkül szűnik meg. Az egyház az ellátandó 
feladatok függvényében átveszi a dolgozókat, akiknek ezáltal megszűnik a közalkalmazotti 
státusza. Természetesen vannak az egyház részéről is elvárások a dolgozókkal szemben, és a 
dolgozók is dönthetnek úgy, hogy nem szeretnének az intézményben maradni. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy az állam január 1-jével átveszi az intézményeket. 
Nem garantált, hogy az iskolát nem olvasztaná be, valamelyik másikba, Vácnak viszont ez lesz az 
első középiskolája. 
 
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: 
 

84/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskoláról, valamint a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskolát (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) 2012. augusztus 
31. napján jogutódlás nélkül megszünteti, ez alól kivételt jelent a tanulói jogviszony, 
amely tekintetében a jogutód intézmény a Széchenyi István Római Katolikus 
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.). 
Az erről rendelkező megszüntető okirat a határozat melléklete. 
 
Határidő: 2012. május 15. (megszüntető okirat kiadására) 
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: 
 

85/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskoláról, valamint a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. augusztus 31. napján 
megszűnő Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolának 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) helyet adó, 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6. szám 
alatti, 2605/4 helyrajzi számú ingatlant a rajta lévő épülettel és a jelenleg is oktatásra 
használt eszközökkel 2012. szeptember 1. napjától Együttműködési megállapodás 
keretében átadja a Váci Egyházmegye Ordináriusának (székhely: 2600 Vác, Migazzi tér 
1.) annak érdekében, hogy Hatvanban, mint intézményfenntartó megalapítsa a 
Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát és 
működtesse a 2012/2013. tanévtől. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. (az átadás-átvétel lebonyolítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda, a Gazdálkodási 
Iroda, valamint a 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: 
 

86/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskoláról, valamint a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő 
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együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Ordináriusával 
(székhely: 2600 Vác, Migazzi tér 1.), mint intézményfenntartóval a Hatvanban 
megalapításra kerülő és a 2012/2013. tanévtől működő  Széchenyi István Római 
Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. út 6.) kapcsolatosan határozatlan időre létre jövő Együttműködési 
megállapodást köt, amely a határozat melléklete, és egyben felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidő: 2012. május 15. (az Együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
3. napirend: Előterjesztés a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel megkötendő 
szerződésről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy 2010-ben döntött a képviselő-testület arról, hogy a 
COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt-vel szerződést köt. A jogszabály előírja az 
akkreditált ügyviteli szoftver alkalmazását. Ennek a pénzügyi fedezetét a központi költségvetés 
biztosítja az informatikai normatíva 50%-ával. A szerződés módosítását indokolja az 
intézményfenntartó társulás megszűnése, valamint az, hogy a Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola fenntartója várhatóan módosulni fog. 
 
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: 
 

87/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel 
megkötendő szerződésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város 
Önkormányzata és a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1095 
Budapest, Máriássy utca 5-7.) között a Taninform elnevezésű iskolai akkreditált 
adminisztrációs és ügyviteli szoftverre vonatkozó szerződést jelen határozat melléklete 
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szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő:2012. május 10. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján” 

 
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: 
 

88/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel 
megkötendő szerződésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város 
Önkormányzata és a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1095 
Budapest, Máriássy utca 5-7.) között a Taninform elnevezésű iskolai akkreditált 
adminisztrációs és ügyviteli szoftverre vonatkozó szerződést jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő:2012. május 10. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
4. napirend: Előterjesztés a Nepomuki Szent János szobor felállításához kapcsolódó további 
munkákról 
 
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: 
 

89/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Nepomuki Szent János szobor felállításával 
kapcsolatos egyéb döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nepomuki Szent János szobor 
felállításával kapcsolatos többletmunkák elvégzésére további bruttó 77.000,- Ft összeget 
biztosít.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2012. április 27. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész 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: 
 

90/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Nepomuki Szent János szobor felállításával 
kapcsolatos egyéb döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nepomuki Szent János szobor 
elhelyezésének tervezési munkáival a TH-STÚDIÓ Kft.-t (székhely: 1121 Budapest, 
Remete út 10/A.) bízza meg  bruttó 482.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2012. május 10. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
5. napirend: Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény vagyonelemeinek 
állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba történő ingyenes átruházásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Dalnoki Brigitta művelődési referens elmondta, hogy a 254/2007. kormányrendelet tartalmazza 
az állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges kérelem tartalmát, 
mely alapján készült el a határozati javaslat. 
 
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: 
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91/2012. (IV. 24.) 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 
vagyonelemeinek állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba történő ingyenes 
átruházásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális örökség védelme 
érdekében, a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 11.) vagyonelemeinek állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba történő 
ingyenes átruházására vonatkozó kérelmet nyújt be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-hez a muzeális intézmény fenntartásának és működtetésének felhasználási céljából, 
és egyben vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését, 
továbbá a teljes gyűjteményi anyag állagának megőrzését és bemutatását. Kijelenti, hogy 
a gyűjteményi anyagot közfeladat, nevezetesen közművelődési tevékenység 
támogatására kívánja használni a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
8. § (1) és (2) bekezdése rendelkezései alapján, valamint segítendő feladatok tekintetében 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvényben foglaltakat tekinti irányadónak.  
 
A Képviselő-testület kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a gyűjtemény 
tulajdonjogának megszerzése esetén az ingóságokat nem idegenítheti el, köteles azt a 
juttatás céljának megfelelően hasznosítani, állagát megóvni, a hasznosítás módjáról 
évente beszámolni a vagyonkezelő szervezet részére; továbbá felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a szükséges tárgyalások teljes körű lefolytatására és a szerződések 
aláírására. 
 
Határidő: 2012. május 7. (határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján” 

 
6. napirend: Előterjesztés az „Iskolai tehetséggondozás” című pályázathoz szükséges 
hozzájárulás megadásáról 
 
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: 
 

92/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az „Iskolai tehetséggondozás” című pályázathoz 
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szükséges hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Kossuth Lajos Általános 
Iskola fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény pályázatot nyújtson be a 
TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú, Iskolai tehetséggondozás című felhívásra. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a fenntartói támogató nyilatkozat 
aláírására.   
 
Határidő: 2012. május 14. (nyilatkozattételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
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: 
 

93/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az „Iskolai tehetséggondozás” című pályázathoz 
szükséges hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szent István Általános Iskola 
fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény pályázatot nyújtson be a TÁMOP-3.4.3-
11/2 kódszámú, Iskolai tehetséggondozás című felhívásra. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a fenntartói támogató nyilatkozat aláírására.   
 
Határidő: 2012. május 14. (nyilatkozattételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
7. napirend: Előterjesztés a „Tudás-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális 
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázathoz 
szükséges hozzájárulás megadásáról 
 
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: 
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94/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a „Tudásdepó-Expressz” -A könyvtári hálózat nem 
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében című pályázathoz szükséges hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond 
Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény 
pályázatot nyújtson be TÁMOP-3.2.4.A-11/1 kódszámon, „Tudásdepó-Expressz - a 
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig 
tartó tanulás érdekében” című felhívásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a fenntartói támogató nyilatkozat aláírására.   
 
Határidő: 2012. április 29. (nyilatkozattételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
8. napirend: Előterjesztés „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos bűnelkövető vagy 
bűnelkövetés szempontjából veszélyeztett gyermek- és fiatalkorúak segítése” tárgyú pályázat 
előkészítéséhez szükséges döntésekről 
 
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: 
 

95/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, 
bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak 
segítése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges döntésekről szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-5.6.1.B-12/2 kódszámú, „A 
bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” tárgyú pályázati 
felhívásra pályázatot kíván benyújtani a gyermek- és fiatalkorúak társadalmi 
kirekesztődésének csökkentése, érdek- és jogérvényesítésük növelése, továbbá  áldozattá 
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és bűnelkövetővé válásuknak megelőzése érdekében. A projekt összköltsége 40.000.000.- 
Ft. 
A projekt 100% -ban finanszírozott, így pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határidő: 2012. május 18. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

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: 
 

96/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, 
bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak 
segítése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges döntésekről szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP- 5.6.1.B-12/2 kódszámú, „A 
bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” tárgyú pályázat 
megvalósítására, - jelen határozat mellékletét képező megállapodás-tervezet szerinti 
tartalommal - együttműködési megállapodást köt a Heves Megyei Rendőr-
főkapitánysággal (székhely: 3300 Eger, Eszterházy tér 2.) 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2012. május 18. (együttműködési megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
9. napirend: Előterjesztés az egyesületek, befogadó intézmények által a Civil Alapra benyújtott 
pályázati kérelmek elbírálásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a Hatvankodók Néptánc 
Közhasznú Egyesület eredetileg a támogatást egy speciális szőnyeg megvásárlása céljából kérte, 
azonban ezt csak hajópadlóval ellátott próbateremben lehet használni. A próbáknak helyt adó 
Grassalkovich Művelődési Ház valószínűleg nem tudja ezt a feltételt biztosítani számukra, ezért 
kérték, hogy a támogatást ne konkrétan szőnyeg megvásárlására kelljen fordítani, hanem 
módosítsák éves működési támogatására. 
 
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: 
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97/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 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 pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 
7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, 
szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
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: 
 

98/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 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 felsorolt 
civil szervezeteket. A pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 
7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, 
szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
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: 
 

99/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 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 pénzügyi forrás 
Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
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10. napirend: Előterjesztés az alapítványok által a Civil Alap 2012. évi márciusi pályázati 
kiírásra érkezett kérelmek elbírálásáról 
 
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: 
 

100/2012. (IV. 24.) 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 2012. évi márciusi 
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 pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 
7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, 
szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2012. május 7. (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 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

101/2012. (IV. 24.) 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 2012. évi márciusi 
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 
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határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt 
alapítványokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2012. május 7. (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 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2012. (IV. 24.) 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 2012. évi márciusi 
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 pénzügyi forrás Hatvan 
város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2012. május 7. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

 
11. napirend: Előterjesztés a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-
képzési szerepének infrastruktúrális erősítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy mi alapján lettek az intézmények 
kiválasztva? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető elmondta, hogy előnyt jelent a pályázatnál, ha több 
intézmény van megjelölve. 3 intézmény jelenti a maximális pontot, de lehet több is, tehát bővíteni 
lehet később is. A múzeum vezetőjének javaslatát vették alapul. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
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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: 
 

103/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és 
oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.2-11/1 kódszámú, 
„Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének 
infrastrukturális erősítése” című felhívására pályázatot kíván benyújtani a Hatvany Lajos 
Múzeum belső tereinek felújítására, oktató múzeumi tér kialakítására, különböző 
korcsoportok számára alkalmas komplex terek kialakítására és felszerelésére a hozzá 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítására, illetve virtuális pontok kialakítására. A 
pályázat 100 %-ban támogatott, önerőt nem igényel. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
megtételére.  
 
Határidő: 2012. május 18. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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: 
 

104/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és 
oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.2-11/1 kódszámú, 
„Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének 
infrastrukturális erősítése” című pályázat előkészítésére pályázati munkacsoportot 
választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.  
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Szinyei András alpolgármester; 
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2.) Ferencz Beatrix, a Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója; 
3.) H. Szilasi Ágota, a Hatvany Lajos Múzeum igazgatója; 
4.) Dalnoki Brigitta, oktatási referens; 
5.) Oláh-Acsay Anna, műszaki ügyintéző; 
6.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető. 
 
Határidő: 2012. április 27. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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: 
 

105/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és 
oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.2-11/1 kódszámú, 
„Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének 
infrastrukturális erősítése” című pályázatban foglaltak teljesülése érdekében 
együttműködési szándéknyilatkozatot ír alá: 
Csicsergő Óvodával (Hatvan, Mészáros Lázár u. 49-51.) 
Szent István Általános Iskolával (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) 
Kossuth Lajos Általános Iskolával (Hatvan, Kossuth tér 1.) 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskolával (Hatvan, Rákóczi út 4.) 
Kodály Zoltán Általános Iskolával (Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (Hatvan, Balassi Bálint u. 17.) 
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal (Hatvan, Vécsey u. 2/A). 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat 
benyújtásához szükséges szándéknyilatkozatok megtételére.  
 
Határidő: 2012. május 18. (szándéknyilatkozatok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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: 
 

106/2012. (IV. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és 
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oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.2-11/1 kódszámú, 
„Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének 
infrastrukturális erősítése” című pályázathoz szükséges építési engedélyezési tervet a 
Motívum Építész Irodával (székhely: 3300 Eger, Zúgó út 6.) készítteti el bruttó 640.000,- 
Ft vállalkozói díjért. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet általános tartalékkeret költséghelyén rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2012. április 27. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Egyebek: 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke tájékoztatta a bizottságot és a meghívott vendégeket, hogy a 
Hatvani Taekwon-do Klub örömmel értesítette a városvezetést, hogy 2012. április 19-22-én 
Szlovéniában megrendezett Taekwon-do Európa Bajnokságon a Klub ifjúsági versenyzői: Molnár 
Márk I.-dan mester és Demeter Szatmári Attila I.-dan mester a Magyar Válogatott tagjaiként 
vettek részt. Molnár Márk egyéni erőtörés kategóriában ezüstérmet, csapat erőtörés kategóriában 
bronzérmet nyert. Demeter Szatmári Attila csapat erőtörés kategóriában bronzérmet nyert, 
dicsőséget hozva mind az ország, mind a Klub, mind Hatvan város számára.  
 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a munkát és a részvételt, majd 15:40 órakor 
bezárta a nyílt ülést. 
 

k.m.f. 
 
 
 

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


