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JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2013. április 23-án 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. Szikszai Márta jegyző 

 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívottak: 

 Szalatnai Éva az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese 

 Melykóné Tőzsér Judit a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese 

 Padányiné Kalocsai Edit a Vörösmarty téri Óvoda vezetője 

 Ludányi Mária a Százszorszép Óvoda vezetője 

 Pető Lászlóné a Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 

 Tormáné Tóth Éva a Csicsergő Óvoda vezetője 

 Tircsi Erika a Gesztenyéskert Óvoda vezetője 

 Varsányiné Kondek Mónika  a Varázskapu Óvoda vezetője 

 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének Kondek Zsolt képviselőt  jelöljük ki. Amennyiben ezzel egyetértenek, kérem 
igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül  megválasztotta Kondek Zsoltot a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének. 
 
Kérte, hogy a 2. napirendi pontot, - Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról -, vegyék le a napirendi pontok közül. 
 
Kérte, hogy a meghívón feltüntetett 5. napirendi pont után vegyék fel következő napirendi pontkén, a 
hatvani Grassalkovich-kastély történetéről szóló könyv kiadásáról szóló előterjesztést. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki az általa tett módosításokkal együtt a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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63/2013. (IV. 23.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2013. április 23-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
N a p i r e n d :  

Nyílt ülés: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi 
gazdálkodásának és annak pénzügyi teljesítéséről 

 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

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

 
3. Tájékoztató a 2013/2014. nevelési évre, tanévre vonatkozó beíratásról 

 
4. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a 

Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola működtetéséről 
  

5. Előterjesztés a hatvani Grassalkovich-kastély történetéről szóló könyv kiadásáról 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontig: Hatvan város polgármestere 

Előadó a 3-5. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi 
gazdálkodásának és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
Költségvetési terven belül sikerült maradni a kiadásokkal. Ami engem egy kicsit megfogott az az, hogy az 
étkezési hozzájárulások miatt csökkentek a bevételek. Remélem, hogy a következő zárszámadásnál 
kedvezőbb lesz. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Azt szeretném hozzáfűzni, hogy a kintlévőség nem növekedett. Az ÁFA bevallások december 31-ével 
elmentek, annak a térítése áthozódik kintlévőségként januárra. A kintlévőségek nem növekedtek. 
 
Egyéb 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: 
 
64/2013. (IV. 23.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést valamint az önkormányzat 
2012. évi gazdálkodásának és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 

Határid ő: 2013. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
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: 
 
65/2013. (IV. 23.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló 
előterjesztést valamint az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
beszámolót, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Civil Alap 2013. évi márciusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: Simon Tamás, sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Bizonyára tudják, hogy 2011 óta ősszel és tavasszal lehet pályázni egyesületeknek, alapítványoknak külön a 
sport feladatok támogatására is. Sokan éltek a lehetőséggel.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
66/2013. (IV. 23.) 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 márciusi 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 Kisebbségi keret első 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. május 13. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
67/2013. (IV. 23.) 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 márciusi 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 
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. május 13. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a harmadik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
68/2013. (IV. 23.) 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 márciusi 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. május 13. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a negyedik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
69/2013. (IV. 23.) 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 márciusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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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. május 13. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
3. napirendi pont 
Tájékoztató a 2013/2014. nevelési évre, tanévre vonatkozó beíratásról 
 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Elég nagy volt a beiratkozás, ennek nagyon örülök. Jó, ha növekszik Hatvan lakossága. Az óvodák miatt elég 
sokan telepednek le Hatvanban. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2013/2014. nevelési évre, tanévre vonatkozó beíratásról szóló tájékoztatót és azt a szóban 

kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint  
a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola működtetéséről 
 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
70/2013. (IV. 23.) 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, valamint a Lesznai Anna 
Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola működtetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányában 
a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskolát (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) 
nem kívánja átvenni működtetésre, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az intézmény 
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feladatellátását szolgáló önkormányzati ingó és ingatlan vagyonra vonatkozó, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelői szerződés aláírására. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést – annak aláírását követően – a soron 
következő testületi ülésre terjessze be a képviselő-testület elé utólagos jóváhagyás céljából. 
 
Határid ő: 2013. április 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslat „A” döntési lehetőségéről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
71/2013. (IV. 23.) 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, valamint a Lesznai Anna 
Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola működtetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményt (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) át kívánja venni működtetés céljából a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtól, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerületének igazgatójával történő tárgyalások lefolytatására, hogy 
a Kocsis Albert Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hatvan város vagyonműködtetésébe 
átkerüljön. 
A képviselő-testület  felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az intézmény feladatellátását szolgáló 
önkormányzati ingó és ingatlan vagyonra vonatkozó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelői szerződés aláírására. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést – annak aláírását követően – a soron 
következő testületi ülésre terjessze be a képviselő-testület elé utólagos jóváhagyás céljából. 
 
Határid ő: azonnal (a tárgyalások megkezdésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második határozati javaslat „B” döntési lehetőségéről 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság igen szavazat nélkül, 5 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta. 
 
72/2013. (IV. 23.) 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, valamint a Lesznai Anna 
Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola működtetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek nem ajánlja elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányában 
a Kocsis Albert Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézményt (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 
36.) nem kívánja átvenni működtetésre, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az intézmény 
feladatellátását szolgáló önkormányzati ingó és ingatlan vagyonra vonatkozó, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelői szerződés aláírására. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést – annak aláírását követően – a soron 
következő testületi ülésre terjessze be a képviselő-testület elé utólagos jóváhagyás céljából. 
. 
Határid ő: 2013. április 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani Grassalkovich-kastély történetéről szóló könyv kiadásáról 
 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
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: 
 
73/2013. (IV. 23.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani Grassalkovich-kastély történetéről szóló könyv kiadásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Grassalkovich-kastély történetéről szóló könyv 
kiadásához szükséges bruttó 7.933.433,-Ft-ot a kiadvány értékesítéséből adódó bevételből fedezi. 
 
Határid ő: 2013. április 26. (a szerkesztői munka megkezdésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján 
 
 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnöke megköszönte a munkát és az ülést bezárta.  
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 ...................................... ....................................  
        Kondek Zsolt  Tarsoly Imre 
         a bizottsági tag  a bizottság elnöke 


