
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2014. 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 

  Csuvikovszky Lajos  a bizottság tagja 

 

 Igazoltan volt távol 

   dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 

  

  
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

    Dalnoki Brigitta            közművelődési referens 

    Ludányi Brigitta            köznevelési referens 

    Bánkutiné Katona Mária           gazdálkodási irodavezető 

    Kalcsó Mária             Hatvani 5. Sz. Általános Iskola igazgatója 

                Jagodics István Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hatvani 
tankerületének igazgatója 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 

    
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettest jelöljük ki. Amennyiben 
ezzel egyetértenek, kérem, igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással megválasztotta Köves Gábor 
Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
70/2014. (IV. 23.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2014. április 23-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 önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 

Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 



 
2. Előterjesztés hatvani köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumának módosításáról 

 
3. Előterjesztés a CORELLI-60 Zenéért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány székhely befogadó 

nyilatkozatának elfogadásáról 
 

4. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi támogatásról 
 Előadó az 2-4. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 
5. Egyebek 
 

N a p i r e n d: 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés adományozására 
 Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 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: 
 
71/2014. (IV.23.) 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 önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 
előterjesztést, valamint az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
72/2014. (IV.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 



2013. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés hatvani köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Módosító indítványt kívánok benyújtani, amelyet Ludányi Brigitta ismertet. 
 
Ludányi Brigitta köznevelési referens 
Felterjesztés érkezett, miszerint a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Szakiskola névhasználata megváltozik a következőre: Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. 
 
Jagodics István a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hatvani tankerületének igazgatója 
A Hatvani 5. Sz. Általános Iskola alapdokumentumából kikerülne az autista gyermekek nevelése. A Megyei 
Szakszolgálat ezt kifogásolta. Abban az intézményben, ahol nincs megfelelő szakmai gárda, más intézményt 
kell keresni. 
 
Kalcsó Mária a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola igazgatója 
A szülőkre nézve hatalmas terhet jelent egy másik intézménybe hordani a gyermeket. Ezt a helyzetet utazó 
pedagógussal lehet helyettesíteni. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes 
Az autista gyermekeket több kategóriába lehet és kellene sorolni. Vannak értelmesebbek, akik számára nem 
elég az 1-1 óra foglalkozás, hanem folyamatos oktatásra lenne szükségük. 
 
Jagodics István a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hatvani tankerületének igazgatója 
Elkészül a szakvélemény, a szülők kérése mégis néha más. A Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény humánerőforrását 
kellene bővíteni. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes 
Ebben az intézményben nem biztos, hogy jól fejlődik a gyermek. Bár nem minden szülő kívánja a fejlődést. 
 
Jagodics István a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hatvani tankerületének igazgatója 
Én azt támogatnám, ha a pedagógusokat továbbképzésekre küldenénk. Sajnos státusz nincs, pedagógus 
nincs. A Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézményből is 5 fő hiányzik. 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
Nekünk is értékes gyermekként kellene kezelnünk az autista gyermekeket. Nem úgy, mint némely másik 
település. Az a tapasztalatom, hogy szabadulni akarnak ezektől a gyerekektől. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Kérte, hogy szavazzanak a módosító indítványról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
73/2014. (IV.23.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztéshez az alábbi módosító indítványt teszi: 



 
Az előterjesztés 8. határozati javaslata módosuljon a Hatvani Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Szakiskola névhasználatának tekintetében Hatvani Lesznai Anna Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény névre. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 9 határozati javaslatról a módosító indítvány figyelembe vételével. Észrevétel 
nem volt, ezért kérte, hogy aki a 9 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
74/2014. (IV.23.) 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 hatvani köznevelési intézmények szakmai 
alapdokumentumának módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.) alapfeladatainak tekintetében a szakmai alapdokumentum módosításával az 
autizmus spektrumzavar felmenő rendszerben történő törlése vonatkozásában. 
 
Határid ő: azonnal (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan Város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
75/2014. (IV.23.) 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 hatvani köznevelési intézmények szakmai 
alapdokumentumának módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) szakmai alapdokumentumának módosításával a felvehető 
maximális tanulólétszám 440 főre való emelésének tekintetében. 
 
Határid ő: azonnal (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan Város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
76/2014. (IV.23.) 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 hatvani köznevelési intézmények szakmai 
alapdokumentumának módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) szakmai alapdokumentumának módosításával az intézmény 
elnevezésének tekintetében, melynek értelmében a javasolt új név Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola. 



 
Határid ő: azonnal (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan Város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
77/2014. (IV.23.) 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 hatvani köznevelési intézmények szakmai 
alapdokumentumának módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Lesznai Anna Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) 
szakmai alapdokumentumának pontosításával az utazó gyógypedagógiai hálózat alapfeladat pótlása 
tekintetében.  
 
Határid ő: azonnal (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan Város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
78/2014. (IV.23.) 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 hatvani köznevelési intézmények szakmai 
alapdokumentumának módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Lesznai Anna Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) 
szakmai alapdokumentumának módosításával a szakiskola, mint készségfejlesztő speciális szakiskolaként 
való működése vonatkozásában. 
 
Határid ő: azonnal (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan Város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
79/2014. (IV.23.) 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 hatvani köznevelési intézmények szakmai 
alapdokumentumának módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Lesznai Anna Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) 
szakmai alapdokumentumának módosításával a fejlesztő nevelés-oktatás alapfeladat elnevezésének 
módosítása vonatkozásában. 
 
Határid ő: azonnal (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan Város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
80/2014. (IV.23.) 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 hatvani köznevelési intézmények szakmai 
alapdokumentumának módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a  Hatvani Lesznai Anna Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) 
szakmai alapdokumentumának módosításával a felvehető maximális tanulólétszám 215 főre való 
emelésének, illetve az intézményegységenkénti maximális létszám bontásának – óvodai nevelés: 13 fő; 
általános iskolai oktatás-nevelés: 160 fő - TANAK 1-8.o.: 80 fő,  ÉRTAK 1-8. o.: 80 fő; fejlesztő nevelés-
oktatás: 6 fő; előkészítő szakiskola - 9. E: 12 fő; készségfejlesztő speciális szakiskola: ÉRTAK 9-10. o. : 24 
fő – tekintetében. 
 
Határid ő: azonnal (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan Város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
81/2014. (IV.23.) 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 hatvani köznevelési intézmények szakmai 
alapdokumentumának módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Lesznai Anna Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) 
szakmai alapdokumentumának módosításával az intézmény elnevezésének tekintetében, melynek értelmében 
a javasolt új név Lesznai Anna Módszertani Intézmény. 
 
Határid ő: azonnal (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan Város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
82/2014. (IV.23.) 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 hatvani köznevelési intézmények szakmai 
alapdokumentumának módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Kocsis Albert Zeneiskola Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.) szakmai alapdokumentumának 
pontosításával az intézmény kifutó tanszakai megnevezésének vonatkozásában, melyek működő, 
engedélyezett alapfeladatok. 
 
Határid ő: azonnal (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan Város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a CORELLI-60 Zenéért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány székhely befogadó 
nyilatkozatának elfogadásáról 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
83/2014. (IV.23.) 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 CORELLI-60 Zenéért és Gyermekekért 
Közhasznú Alapítvány székhely befogadó nyilatkozatának elfogadásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a CORELLI-60 Zenéért és 
Gyermekekért Közhasznú Alapítvány (székhely: 3012 Nagykökényes, Szabadság út 23.) székhelyét áttegye a 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36. szám alatti, Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanba 
és alapító okiratában székhelyként feltüntesse, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen  
határozat mellékletét képező székhely befogadó nyilatkozat aláírására. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi támogatásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki az 5 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
84/2014. (IV.23.) 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 hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. 
évi támogatásról 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 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 
13.), melyben 2014. évre 164.730,- Ft, azaz Egyszázhatvannégyezer-hétszázharminc forint támogatást nyújt 
az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 2014. december 
31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 



Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
85/2014. (IV.23.) 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 hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. 
évi támogatásról 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 Kodály Zoltán Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Géza 
fejedelem utca 2.), melyben 2014. évre 236.550,- Ft, azaz Kettőszázharminchatezer-ötszázötven forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 
2014. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
86/2014. (IV.23.) 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 hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. 
évi támogatásról 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 Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 1.), melyben 2014. évre 245.670,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenötezer-hatszázhetven forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 
2014. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
87/2014. (IV.23.) 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 hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. 
évi támogatásról 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 Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 8.), melyben 2014. évre 206.340,- Ft, azaz Kétszázhatezer-háromszáznegyven forint 



támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 
2014. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
88/2014. (IV.23.) 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 hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. 
évi támogatásról 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 Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 17.), melyben 2014. évre 284.430,- Ft, azaz Kettőszáznyolcvannégyezer-
négyszázharminc forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott 
időre, 2014. május 1-jétől 2014. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
5. napirendi pont 
Egyebek 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt el. 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

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