
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2014. március 13-án 15:30 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 

   

 Igazoltan voltak távol 

   dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 

  Csuvikovszky Lajos  a bizottság tagja 

  
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

    dr. Paronai Richárd            aljegyző 

    Dalnoki Brigitta            közművelődési referens 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 

    
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 3 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének Köves Gábor Nándorné képviselőt jelöljük ki. Amennyiben ezzel egyetértenek, 
kérem, igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással megválasztotta Köves Gábor 
Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Kérte, hogy vegyék fel 4. napirendi pontként a kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Magyar 
Wingtsun Egyesület Heves Megyei Szakosztálya részére tárgyú előterjesztést. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet a fenti módosítással elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2014. (III. 13.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2014. március 13-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 a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 

49/2008. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

2. Előterjesztés a tanulmányi versenyeken való részvétel és a tanulmányi kirándulások támogatásáról 
 

3. Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosításáról 
 



4. Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Magyar Wingtsun Egyesület Heves 
Megyei Szakosztálya részére 

 Előadó az 1-4. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 

 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 
49/2008. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
66/2014. (III.13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. 
(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a tanulmányi versenyeken való részvétel és a tanulmányi kirándulások támogatásáról 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
67/2014. (III.13.) 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 tanulmányi versenyeken való részvétel és a 
tanulmányi kirándulások támogatásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tanulmányi versenyen való szerepeltetés 
és tanulmányi kirándulásokon való részvétel költségeit az általa működtetett általános iskolák és középiskola  
(Hatvani 5. Sz. Általános Iskola, székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13., Hatvani Kodály Zoltán Általános 
Iskola, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2., Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 1., Hatvani Szent István Általános Iskola, székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 8., Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, székhely: 3000 Hatvan, Balassi 
Bálint út 17.) vonatkozásában támogatja. A szociálisan nehéz helyzetben lévő, jó képességű tanulók 
törvényes képviselői az iskolákon keresztül pályázhatnak Hatvan Város Önkormányzata Oktatási, 
Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságához. 
 
Határid ő: 2014. március 13. 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 



 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosításáról 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
68/2014. (III.13.) 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 képviselő-testület 2014. évi munkatervének 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 895/2013. (XII. 12.) számú határozatával elfogadott 
2014. évi munkatervét módosítja oly módon, hogy a 2014. március 27-ére tervezett ülés elmarad, a tervezett 
napirendi pontok tárgyalására a 2014. április 24-i ülésen kerül sor. 
A képviselő-testület jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt 2014. évi munkatervét. 
 
Határid ő: 2014. március 18. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Magyar Wingtsun Egyesület Heves 
Megyei Szakosztálya részére 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
69/2014. (III.13.) 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 kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a 
Magyar Wingtsun Egyesület Heves Megyei Szakosztálya részére tárgyú előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a Magyar Wingtsun Egyesület 



(székhely: 6000 Kecskemét, Lugas sor 54.) Heves Megyei Szakosztálya számára 2014. április-júniusig 
terjedő időszakra 50%-os teremhasználati díjkedvezményt biztosít.  

Határid ő: 2014. március 25.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
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.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

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