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JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2013. szeptember 24-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott 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 

 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja  

 Csuvikovszky Lajos  a bizottság tagja 
 
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 dr. Paronai Richárd aljegyző 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívott: 

 Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár igazgatója 

   
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének Köves Gábor Nándorné képviselőt jelöljük ki. Amennyiben ezzel egyetértenek, 
kérem, igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással megválasztotta Köves Gábor 
Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Kérte, hogy 4. napirendi pontként vegyék fel a Hatvani Napsugár Óvoda sajátos nevelési igényű autista 
gyermekeinek ellátásáról szóló előterjesztést, 5. napirendi pontként pedig a Hatvan városi iskolák 
intézményi tanácsába delegált tag személyéről szóló előterjesztést 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet a fenti módosítással elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
142/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2013. szeptember 24-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 

 
1. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatójának bérmódosításáról 
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2. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 

3. Előterjesztés a Civil Alap 2013. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 
Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 

4. Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda sajátos nevelési igényű autista gyermekeinek ellátásról 
 

5. Előterjesztés a Hatvan városi iskolák intézményi tanácsába delegált tag személyéről 
 Előadó a 4-5. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 

Előterjesztő az 1-5. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 

6. Egyebek 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatójának bérmódosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
143/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár igazgatójának bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 3.) igazgatója, Sinkovics Erika illetményét 2013. október 1. napjától magasabb vezetői feladatainak 
ellátásáig 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 I fizetési osztály 11 fizetési fokozat garantált illetménye:                              233.945,- Ft 
- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés, legalább 10%-ban 
történő hasznosítás alapján /Kjt. 66.§ (2)-(3):          16.376,- Ft                                                                                                                                  
- összesen:                              250.321,- Ft 
- összesen kerekítve:                             250.300,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló- illetmény(rész):     13.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):                                 45.000,- Ft 
- nyelvvizsga pótlék – középfokú komplex (50%) – :                                   10.000,- Ft 
- mindösszesen:                 318.300,- Ft 
 
Határid ő: 2013. október 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
144/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Civil Alap 2013. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 4 határozati 
javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
145/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Civil Alap 2013. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keret második félévi keretösszegét, 150.000,- 
Ft-ot pályázat hiányában átcsoportosítja az Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret első 
félévi keretösszegéhez, mely így 2.900.000,- Ft-ra emelkedik. 
 
Határid ő: 2013. október 13. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján 
 
146/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Civil Alap 2013. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
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, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás 
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Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. október 14. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján 
 
147/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Civil Alap 2013. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott 
pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat . A pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi 
költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, 
szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. október 14. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján 
 
148/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Civil Alap 2013. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
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, civil 
szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. október 14. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda sajátos nevelési igényű autista gyermekeinek ellátásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
 
 
 



5 

149/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Napsugár Óvoda sajátos nevelési igényű autista gyermekeinek ellátásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. október, november és december 
hónapban a Hatvani Napsugár Óvodába (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) járó autista 
gyermekek ellátására szükséges költséget - 288.000,- Ft összegben - biztosítja az állami többlettámogatás 
terhére. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan városi iskolák intézményi tanácsába delegált tag személyéről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Bejelenti személyes érintettségét, ezért az első 5 határozati javaslatnál nem kíván szavazni. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással 
a következő határozatokat hozta: 
 
150/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan városi iskolák intézményi tanácsába delegált tag személyéről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolában (székhely: 
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3)-(4) 
bekezdései alapján megalapításra kerülő iskolai intézményi tanácsba Köves Gábor Nándorné képviselőt 
delegálja. 
 
Határid ő: 2013. október 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag személyes érintettség miatt nem szavazott. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással 
a következő határozatokat hozta: 
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151/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan városi iskolák intézményi tanácsába delegált tag személyéről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolában (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3)-(4) bekezdései 
alapján megalapításra kerülő iskolai intézményi tanácsba Köves Gábor Nándorné képviselőt delegálja. 
 
Határid ő: 2013. október 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag személyes érintettség miatt nem szavazott. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a harmadik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással 
a következő határozatokat hozta: 
 
152/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan városi iskolák intézményi tanácsába delegált tag személyéről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskolában (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3)-(4) 
bekezdései alapján megalapításra kerülő iskolai intézményi tanácsba Köves Gábor Nándorné képviselőt 
delegálja. 
 
Határid ő: 2013. október 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag személyes érintettség miatt nem szavazott. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a negyedik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással 
a következő határozatokat hozta: 
 
153/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan városi iskolák intézményi tanácsába delegált tag személyéről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskolában 
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3)-(4) 
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bekezdései alapján megalapításra kerülő iskolai intézményi tanácsba Köves Gábor Nándorné képviselőt 
delegálja. 
 
Határid ő: 2013. október 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag személyes érintettség miatt nem szavazott. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ötödik határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással 
a következő határozatokat hozta: 
 
154/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan városi iskolák intézményi tanácsába delegált tag személyéről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolában (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3)-(4) bekezdései 
alapján megalapításra kerülő iskolai intézményi tanácsba Köves Gábor Nándorné képviselőt delegálja. 
 
Határid ő: 2013. október 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hatodik határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
155/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan városi iskolák intézményi tanácsába delegált tag személyéről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 73. § (3)-(4) bekezdései alapján megalapításra kerülő iskolai intézményi tanácsba Szinyei 
András képviselőt delegálja. 
 
Határid ő: 2013. október 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hetedik határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
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156/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan városi iskolák intézményi tanácsába delegált tag személyéről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégiumban (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/A) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 73. § (3)-(4) bekezdései alapján megalapításra kerülő iskolai intézményi tanácsba Szinyei András 
képviselőt delegálja. 
 
Határid ő: 2013. október 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a nyolcadik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
157/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan városi iskolák intézményi tanácsába delegált tag személyéről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Római Katolikus Középiskolában 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. 
§ (3)-(4) bekezdései alapján megalapításra kerülő iskolai intézményi tanácsba Szinyei András képviselőt 
delegálja. 
 
Határid ő: 2013. október 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a kilencedik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
158/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan városi iskolák intézményi tanácsába delegált tag személyéről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Antal Szakközépiskola, Szakiskola és 
Felnőttek Általános Iskolájában (székhely: 3000 Hatvan, Csaba utca 6.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 73. § (3)-(4) bekezdései alapján megalapításra kerülő iskolai intézményi tanácsba Szinyei 
András képviselőt delegálja. 
 
Határid ő: 2013. október 1. (értesítésre) 
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizedik határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
159/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan városi iskolák intézményi tanácsába delegált tag személyéről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Tanács út 9.) a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 73. § (3)-(4) bekezdései alapján megalapításra kerülő iskolai intézményi tanácsba 
Szinyei András képviselőt delegálja. 
 
Határid ő: 2013. október 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizenegyedik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
160/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan városi iskolák intézményi tanácsába delegált tag személyéről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Szakiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3)-(4) bekezdései alapján megalapításra kerülő iskolai 
intézményi tanácsba Nádas Sándor képviselőt delegálja. 
 
Határid ő: 2013. október 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizenkettedik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
161/2013. (IX. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan városi iskolák intézményi tanácsába delegált tag személyéről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § 
(3)-(4) bekezdései alapján megalapításra kerülő iskolai intézményi tanácsba Papp István képviselőt 
delegálja. 
 
Határid ő: 2013. október 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
6. napirendi pont 
Egyebek 
 
Tarsoly Zsolt bizottsági elnök 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnöke 
megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak az ülésen való részvételét és az ülést befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 ...................................... ....................................   
  Köves Gábor Nándorné Tarsoly Imre  
   a bizottság elnök-helyettese a bizottság elnöke 
  
   


