
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2014. november 25-én 7:45 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 
   Tarsoly Imre             a bizottság elnöke 

 Tóth György István a bizottság elnök-helyettese 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja 

 Dr. Freili Géza  a bizottság tagja 

     Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

  

 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

  dr. Szikszai Márta jegyző 

 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

    Pető Lászlóné            a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 

 Tormáné Tóth Éva           a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 

 Tircsi Erika            a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 

 Simon Attiláné           a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 

 Ludányi Mária           a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 

 Varsányiné Kondek Mónika          a Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 

 Padányiné Kalocsai Edit          a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 

 Kalcsó Mária            a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola igazgatója    

Maksáné Benei Katalin                    jegyzőkönyvvezető 

    
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 bizottsági tagot 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 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
194/2014. (XI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2014. november 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. Tájékoztató a 2014/2015. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 



 
2. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata a fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről 
 
3. Beszámoló a nyolc kiemelt sportegyesület 2014. évi működéséről 

Előadó az 1-3. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető  
Előterjesztő az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

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

1. Előterjesztés „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozására 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
1. napirendi pont 
Tájékoztató a 2014/2015. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztató szíveskedjenek 
tudomásul venni. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2014/2015. nevelési év, 

tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben tárgyú tájékoztatót és azt az írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata a fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 7 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a határozati 
javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
195/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata a 
fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2014. december 3. (értesítésre) 



Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
196/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata a 
fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2014. december 3. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
197/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata a 
fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2014. december 3. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
198/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata a 
fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2014. december 3. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
199/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata a 
fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2014. december 3. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
200/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata a 
fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.)pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2014. december 3. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
201/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata a 
fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2014. december 3. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Beszámoló a nyolc kiemelt sportegyesület 2014. évi működéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Alaposan átnéztem a beszámolót. Örömmel ismerkedtem Hatvan város színes sportéletével. A többi 
sportágat is elismerem, de egy évvel ezelőtt volt szerepem abban, hogy az úszóegyesület elinduljon, ami a 
város életében jelentős tevékenységet folytat, sokakat megmozgat és érinti az iskolákat is. Az állam jelenleg 
sok támogatást ad az úszó sportnak, ezért a fejlesztésekben előbbre lehet jutni. A hatvani úszás jelenleg 
országos szinten a középmezőnyben van. Volt rálátásom, hogy az uszodában milyen nehéz a pályákat 
beosztani. A figyelmet szeretném felhívni az úszóegyesületre, bár tudom, hogy a költségvetést jövőre 
tárgyaljuk. Természetesen nem a többi sport rovására teszem ezt, de látom, hogy az uszodában mekkora a 
tömeg, az érdeklődés.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Annyival egészíteném ki, hogy az uszodánk kicsi ami, a megépülése után egy évvel már látható volt. Ezért 
szeretnék az új uszodát felépíteni. Az önkormányzat biztosítja úszásoktatást az általános iskolák számára. 



Amennyiben a 2015. év költségvetése megengedi, természetesen további támogatást biztosítunk az 
úszóegyesületnek.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 8 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 
határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
202/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2014. évi 
működéséről szóló beszámolót 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
203/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2014. évi 
működéséről szóló beszámolót 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Boldogi úti MÁV Sporttelep) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 1.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
204/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2014. évi 
működéséről szóló beszámolót 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 1.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
205/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 



Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2014. évi 
működéséről szóló beszámolót 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
206/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2014. évi 
működéséről szóló beszámolót 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szabadidősport Egyesület Atlétika 
Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 1.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
207/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2014. évi 
működéséről szóló beszámolót 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club 60 SE (székhely: 3000 Hatvan, 
Dolgozók útja 13.) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 1.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
208/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2014. évi 
működéséről szóló beszámolót 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club 60 SE Kosárlabda Szakosztálya 
(székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 1.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
209/2014. (XI.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2014. évi 
működéséről szóló beszámolót 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Móricz Zsigmond út 13/b) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 1.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. 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 a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ...................................... ........................................  
 Köves Gábor Nándorné        Tarsoly Imre  
         a bizottság tagja         a bizottság elnöke



 

 


