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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága 2012. május 30-án 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 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 

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

 dr. Szikszai Márta jegyző 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 Meghívottak: 

 Szalatnai Éva igazgatóhelyettes, 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 

 Halászné Szilasi Ágota Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
vezetője 

 
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: 
 

108/2012. (V. 30.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Nyílt ülés: 
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 1./ Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás 
fejlesztése érdekében” tárgyú pályázat benyújtásáról 

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

(határozat, egyszerű többség) 
 
 

 2./ Előterjesztés a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési 
szerv alapításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, minősített többség) 
 
 

3./ Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény fenntartói jogának átvételéről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
 

 4./ Előterjesztés a 2012. évi nyári napközi szervezéséről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 

 
Zárt ülés: 

 
 1./ Előterjesztés a „Pro Urbe” díj adományozására 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 

 
 
1. napirend: Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás 
fejlesztése érdekében” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
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Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

109/2012. (V. 30.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a „Kulturális szakemberek 
továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében” tárgyú pályázat benyújtásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete konzorciumi tagként részt vesz 
a „TÁMOP - 3.2.12-12/1  Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás 
fejlesztése érdekében” tárgyú pályázati eljárásban és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a konzorciumi együttműködési megállapodás, továbbá a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos dokumentációk aláírására. 
 
Határidő: 2012. május 31. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
2. napirend: Előterjesztés a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési 
szerv alapításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a képviselő-testület határozatban döntött arról, 
hogy átkívánja venni az intézmény fenntartói jogát, valamint a kulturális javakat. Az 
ennek kapcsán lefolytatott egyeztetések során elhangzottak értelmében célszerű 2012. 
június 1. napi hatállyal Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény néven egy új 
költségvetési szervet alapítani. Ehhez szükséges az ingatlan ingyenes használatba adási 
megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése. Az épületben lévő kulturális 
javak megőrzése érdekében egy letéti megállapodást köt Hatvan Város Önkormányzata és 
a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ. A kulturális javak végleges átvétele 
érdekében Hatvan város polgármestere ír majd egy megkeresést a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumhoz. Az új intézmény létrehozásához az állomány számot is 
engedélyezni kell, mely jelen esetben 2. Az intézményvezetői pályázat kiírásra kerül. A 
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pályáztatás sikeres lezárásáig Halászné Szilasi Ágota kap vezetői megbízást. Ez 
megoldható, hiszen 1 álláshelyen megmarad a Heves Megyei Múzeumi szervezet 
közalkalmazotti jogviszonyában és újabb közalkalmazotti jogviszony keretében 0,5 
álláshelyen pedig ellátja az intézmény vezetésével járó feladatokat. Ennek megfelelően az 
1. határozati javaslat az alapító okirat elfogadását, a 2. határozati javaslat az ingatlan 
ingyenes használatba adási megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését, a 
3. határozati javaslat a letéti megállapodás elfogadását, a 4. határozati javaslat a 2 fő 
közalkalmazotti álláshely engedélyezésének elfogadását, az 5. határozati javaslat a vezetői 
pályázati felhívás elfogadását, és végül az 6. Halászné Szilasi Ágota magasabb vezetői 
megbízásának elfogadását tartalmazza. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az 1. határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

110/2012. (V. 30.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvani Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény elnevezéssel önálló jogi személyiségű, önállóan működő 
költségvetési szervet hoz létre 3000 Hatvan, Kossuth tér 11. székhellyel, 2012. 
június 1. napi hatállyal, és a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: 2012. május 31. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 

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

111/2012. (V. 30.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális 
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Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény elhelyezésére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
5231/2 hrsz.-ú, 3000 Hatvan, Kossuth tér 11. szám alatti ingatlant jelöli ki, így ezen 
ingatlan vonatkozásában a Heves Megyei Intézményfenntartó Központtal 
(székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) 2012. február 22. napján megkötött, 
határozatlan idejű ingyenes használatba adási megállapodást 2012. május 31. 
napjával közös megegyezéssel megszünteti, és egyben felhatalmazza a jelen 
határozat mellékletét képező megszüntető okirat aláírására Hatvan város 
polgármesterét.  
 
Határidő: 2012. május 31. (a megállapodás megszüntetésének aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 

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

112/2012. (V. 30.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei 
Intézményfenntartó Központtal (székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) a Heves 
Megyei Múzeumi Szervezet (székhely: 3300 Eger, Vár u. 1.) tagintézményeként 
működő Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 11.) kulturális javaira vonatkozóan letéti megállapodást köt Hatvan 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5231/2 hrsz.-ú, 3000 Hatvan, Kossuth tér 
11. sz. alatt található ingatlanban történő elhelyezéssel, ezen gyűjtemények állami 
tulajdonból Hatvan Város Önkormányzata tulajdonába, illetve használatába vagy 
kezelésébe kerülésének időpontjáig; továbbá felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező letéti megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2012. május 31. (a letéti megállapodás aláírására) 
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Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
 
 

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

113/2012. (V. 30.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. június 1. napi hatállyal 
megalapításra kerülő Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény elnevezésű 
intézményben (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) kettő határozatlan idejű 
közalkalmazotti álláshelyet engedélyez, és egyben az intézmény részére 2012. 
évben 2.075 eFt személyi juttatás előirányzatot, 560 eFt munkaadókat terhelő 
járulékok előirányzatot, valamint 1.000 eFt dologi kiadások előirányzatot 
engedélyez, melynek fedezete a működési hiány növelésével biztosított.  
 
Határidő: 2012. június 1. (értesítésre és az előirányzatok biztosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda és a 
Gazdálkodási Iroda útján 
 
 

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

114/2012. (V. 30.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény költségvetési szerv 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 Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, 
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Kossuth tér 11.) igazgatói állására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz 
közzé. 
 
Határidő: 2012. június 11. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézményi-felügyeleti Iroda útján 
 
 

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

115/2012. (V. 30.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátásával, részmunkaidőben (heti 20 óra) 2012. június 1-jétől a 
pályázati kiírás elbírálásának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2012. 
augusztus 31. napjáig Halászné Szilasi Ágotát bízza meg. Az illetményét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- a H fizetési osztály 11 fizetési fokozat  
garantált illetménye részmunkaidőben :  105.219,- Ft 
- további szakképesítés elismerésével összefüggő illetménynövekedés 
(Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdés alapján):  7.305,- Ft 
- garantált illetmény összesen:  112.584,- Ft  
- összesen kerekítve:  112.600,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (150%):  30.000,- Ft 
- mindösszesen:  142.600,- Ft 
 
Határidő: 2012. június 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
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3. napirend: Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény fenntartói jogának átvételéről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy Kocsis Albert Zeneiskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményt 2011. december 31. napjával a Heves Megyei Önkormányzat 
a konszolidációs törvény alapján átadta a Heves Megyei Intézményfenntartó Központnak, 
mint középirányító szervnek. Az alapítói jogok gyakorlója a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, így ő jogosult az intézményt átadni Hatvan Város Önkormányzatának. 
Hatvan Város Önkormányzata az intézményt szeretné átvenni, hiszen az Hatvan város és 
vonzáskörzete érdeke, valamint pályázati lehetőségek vannak, melyekhez a tulajdonjog 
szükséges. A törvény alapján amennyiben az intézményt a város átkívánja venni, akkor 
arra az átvétel évének május utolsó munkanapjáig van lehetősége. Ennek érdekében a 
képviselő-testület meghozza a szükséges döntéseket. 
 
dr. Zsemberovszky Mária megérkezett az ülésre. A bizottság jelenlévő tagjainak száma 5 fő. 

 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az 1. határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

116/2012. (V. 30.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogának átvételéről szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) 
fenntartói jogának Hatvan Város Önkormányzata által 2012. július 1. napjával 
történő átvétele kapcsán felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a fenntartó 
változásról szóló, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal (székhely: 1055 
Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) kötendő megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2012. június 15. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 

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

117/2012. (V. 30.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogának átvételéről szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) 
fenntartói jogának Hatvan Város Önkormányzata által 2012. július 1. napjával 
történő átvétele kapcsán Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 
2755 hrsz-ú, 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36. szám alatti ingatlan vonatkozásában 
a Heves Megyei Intézményfenntartó Központal (székhely: 3300 Eger, Kossuth 
Lajos utca 9.) 2012. február 22. napján megkötött, határozatlan idejű ingyenes 
használatba adási megállapodást 2012. június 30. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti, és egyben felhatalmazza annak aláírására Hatvan város 
polgármesterét. 
 
Határidő: 2012. június 30. (a megállapodás megszüntetésének aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 

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

118/2012. (V. 30.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogának átvételéről szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) 
fenntartói jogának Hatvan Város Önkormányzata által 2012. július 1. napjával 
történő átvétele kapcsán a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot 
jóváhagyólag elfogadja. 
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Határidő: 2012. június 15. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 

4. napirend: Előterjesztés a 2012. évi nyári napközi szervezéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a beosztás egy részletes megbeszélés után 
készült el. 
 
Szalatnai Éva igazgatóhelyettes azt kérdezte, hogy akkor a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt nem lehet senkinek igénybe venni? Milyen részletesen kell a programot 
megadni? 
 
Kovács János elmondta, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt ezalatt az 
időszak alatt nem lehet igénybe venni. A program részletezése esetén az egyértelműségre 
van szükség. Szeretné, ha ez a nyári napközi nem egyfajta gyermek megőrző lenne, hanem 
a lehetőségekhez mérten színes, programokkal ellátott napközi elfoglaltságot adjon. 
Felhívta a figyelmet, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és a 
Hatvani Volán Zrt. 15 alkalommal támogatja 1-1 csoportnak a strandon történő 
kikapcsolódást díjmentesen. 
 
Polonkai Zoltánné igazgató azt kérdezte, hogy a díj fizetésnek mi lesz a módja? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy az étkezést igénylőknek az adott hetet 
megelőző héten kell a költségeket befizetni az iskolában. A rezsi költségeket az 
önkormányzat vállalta, ami nagy segítség. Hozzátette, hogy ebben az időszakban, tehát 
július 1. napjától augusztus 20. napjáig csak az előzetesen jelentkezett gyermekeknek van 
lehetőség az ellátására. 
 
Polonkai Zoltánné igazgató azt kérdezte, hogy abban az esetben ha az intézményben csak 
melegítő konyha áll a rendelkezésre, akkor szállítják az ételt dél környékén? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy ezek a részletkérdések még egyeztetést 
igényelnek, kérte, hogy térjenek rá vissza később. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az 1. határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

119/2012. (V. 30.) 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 2012. évi nyári napközi szervezéséről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a hatvani 
önkormányzati fenntartású általános iskolák igazgatóit, hogy a határozat 
melléklete szerint szervezzék meg a nyári napközis ellátást az intézményeikben. 
 
Határidő: 2012. június 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 

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

120/2012. (V. 30.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012. évi nyári napközi szervezéséről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi nyári napközi során 
étkezést  igénybe vevő általános iskolai tanulók után fizetendő szülői térítési 
díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Nettó ÁFA (27%) Bruttó 
Megnevezés 

forintban 

Tízórai 79,- 21,- 100,- 

Ebéd 264,- 71,- 335,- 

Uzsonna 67,- 18,- 85,- 

Összesen 410,- 110,- 520,- 

Megjegyzés: kedvezmény igénybe vételére nincs lehetőség. 
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Az étkeztetés rezsiköltségének kifizetésre a képviselő-testület 900.000,- forintot 
engedélyez, melynek fedezete a működési hiány növelésével biztosított.  
 
 
 Határidő: 2012. június 15. (pénzügyi fedezet biztosítása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a munkát és a részvételt, majd 15:20 
órakor bezárta a nyílt ülést, és zárt ülést rendelt el. 
 

k.m.f. 
 
 
 

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


