
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2014. február 25-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 

 Csuvikovszky Lajos  a bizottság tagja 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

  dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 

 

 Igazoltan volt távol 

   Tarsoly Imre a bizottság elnöke  

  
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 
    dr. Paronai Richárd            aljegyző 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 

 

 Meghívottak 

 Valló Ede Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 

 Ozsváth Gábor Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatója 

 Ferencz Beatrix Széchenyi Zsigmond Könyvár igazgatója 

 Tompa Z. Mihály VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház igazgatója 

 Sinkovics Erika Ady Endre Könyvtár igazgatója 

 Antalóczy Péter Hatvani Kézilabda és Szabadidősport Sportegyesület elnöke 

    
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettese 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 4 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 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással megválasztotta Kondek Zsoltot a 
jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettese 
Kérte, hogy a zárt ülés 1. napirendi pontját - Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az 
ifjúságért” kitüntetés adományozására – vegyék le napirendről. 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2014. (II. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2014. február 25-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 Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között létrejövő 2014. 

évre vonatkozó együttműködési megállapodásról 
 

2. Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata 
között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2014. évre 

 
3. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi 

munkatervének jóváhagyásáról 
 
4. Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2013. évi beszámolójának és a 

2014. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi 

munkatervének jóváhagyásáról 
 

6. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2013. évi közművelődési feladatellátásáról 
szóló beszámolójáról 

 
7. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi munkatervének 

jóváhagyásáról 
 Előadó az 1-7. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Előterjesztő az 1-7. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 
8. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati 

rendelet kereteinek 2014. évi felosztásáról 
 Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 

Előterjesztő: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 

9. Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt 
határidejű határozatairól 
Előterjesztő, előadó: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 

 
10. Egyebek 

 
1. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között létrejövő 2014. 
évre vonatkozó együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Néztük a támogatásokat. Érkezett az FC Hatvantól is megkeresés és egyéb egyesületek is pályáztak. 
Általában meg is kapták, amit kértek. Az FC Hatvan kicsivel több mint 21 millió forintos támogatást kapott 
a 30 milliós költségvetéséhez. Ez egy picit kevés lesz.  A villany vagy gáz beszerzések a város részéről ha 
elindulnak, lenne-e rá lehetőség, hogy az FC Hatvan is olcsóbban kapja? Tudom, hogy ehhez rendeletet kell 
módosítani, de most a bizottság keretein belül ragadnám meg a lehetőséget, hogy a témát megemlítsem. 
Jelentős megtakarítást jelentene.  
 
dr. Paronai Richárd aljegyző 
Jelen pillanatban nem tudom, hogy van-e rá lehetőség.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes 
Más költségvetési szerv a kettő.  



Kondek Zsolt bizottsági tag 
Az iskolák is önálló költségvetési szervek, ők mégis csatlakozhattak.  
 
dr. Paronai Richárd aljegyző 
Mert mi vagyunk az iskolák működtetője. Ez egészen más, mint egy egyesület esetén.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Pontosan ezért szeretném tudni, hogy milyen lehetőségek vannak.  
 
dr. Paronai Richárd aljegyző 
Elméletileg van rá lehetőség. Viszont a jogalkotói szándéknak nem biztos, hogy megfelel, hiszen ilyen 
alapon tényleg bárki csatlakozhatna. Nyilvánvalóan utána kell nézni.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
A lényeg az lenne, hogy az összegeket, amiket kifizetünk, az a villanyra és gázra egy nagymértékű 
megtakarítást eredményezne.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke-helyettese megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 8 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki 
a 8 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
29/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert), 
melyben 2014. évre összesen 21.800.000 Ft, azaz huszonegymillió-nyolcszázezer forint támogatást nyújt 
negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 
2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.  
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
30/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Tanács utca 9.), melyben 2014. évre összesen 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint 



támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. 
napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
31/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út MÁV 
Sporttelep), melyben 2014. évre összesen 900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint támogatást nyújt, 
negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 
2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
32/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 
13.) egyesülettel, melyben 2014. évre összesen 450.000 Ft, azaz négyszázötvenezer forint támogatást nyújt, 
negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 
2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
33/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Úszó Klub Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Móricz 
Zsigmond utca 13/b.), melyben 2014. évre összesen 2.500.000 Ft, azaz kétmillió-ötszázezer forint 
támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. 
napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
34/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 
13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2014. évre összesen 250.000 
Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás 
határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül 
megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
35/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.), melyben 2014. évre összesen 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint támogatást nyújt, 
negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 
2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 



36/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 2.) az Atlétika Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2014. évre összesen 500.000 Ft, azaz 
ötszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. 
március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata 
között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2014. évre 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke-helyettese megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
37/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 
és Hatvan Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2014. évre tárgyú 
előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel  (székhely: 3300 
Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottság támogatására vonatkozóan, melyben 
2014. évre 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2014. 
március 3-tól 2014. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 4. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 



38/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 
és Hatvan Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2014. évre tárgyú 
előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 3300 
Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság támogatására vonatkozóan, 
melyben 2014. évre 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott 
időre, 2014. március 3-tól 2014. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke-helyettese megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
39/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház 2013. évi 
beszámolójának és a 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 24.) 2013. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. március 14. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
40/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház 2013. évi 
beszámolójának és a 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 24.) 2014. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)  

   2015. február 1. (a 2014. évi beszámoló elkészítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2013. évi beszámolójának és a 2014. 
évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke-helyettese megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
41/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
2013. évi beszámolójának és a 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) 2013. évi beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. március 14. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
42/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
2013. évi beszámolójának és a 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) 2014. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)  

     2015. február 1. (a 2014. évi beszámoló elkészítésére) 
Felelős: Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
 
 



5. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke-helyettese megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
43/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 2013. évi 
beszámolójának és a 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 3.) 2013. évi beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. március 14. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
44/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 2013. évi 
beszámolójának és a 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 3.) 2014. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)  

     2015. február 1. (a 2014. évi beszámoló elkészítésére) 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2013. évi közművelődési feladatellátásáról szóló 
beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 



 
45/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2013. évi 
közművelődési feladatellátásáról szóló beszámolójáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2013. évi közművelődési feladatellátásáról szóló, jelen határozat 
mellékletét képező beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. március 14. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2013. évi beszámolójának és a 2014. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke-helyettese megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
46/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár 2013. évi beszámolójának 
és a 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3.) 2013. évi beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. március 14.  (értesítésre)    
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
47/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár 2013. évi beszámolójának 
és a 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3.) 2014. évi munkatervét jóváhagyja. 



 
Határid ő: 2014. december 31.  (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
                2015. február 1. (a 2014. évi beszámoló elkészítésére)     
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
kereteinek 2014. évi felosztásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
48/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének 11. § (2) 
bekezdése alapján a civil szervezetek támogatására biztosított 13.000.000,- Ft összegű Civil Alap keretek 
szerinti elosztását az alábbiak szerint állapítja meg a 2014. évben: az Önszerveződő, öntevékeny 
közösségeket támogató keret 7.150.000,- Ft, az Ifjúsági keret 1.560.000,- Ft, a Sportfeladatokat, célokat 
támogató keret 2.990.000,- Ft, a Szociális és egészségügyi keret 910.000,- Ft, a Nemzetiségi keret 390.000,- 
Ft.  
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „Alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. február 27. 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
9. napirendi pont 
Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt 
határidejű határozatairól 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
49/2014. (II.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2013. évi átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. február 26. 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
10. napirendi pont 
Egyebek 
 
 



Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettese 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnök-
helyettese megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak az ülésen való részvételét és az ülést 
befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ...................................... ........................................  
 Köves Gábor Nándorné      Kondek Zsolt 
  a bizottság elnök-helyettese        a bizottság tagja
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