
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2015. február 24-én 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 tagja 

 Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

 
Igazoltan voltak távol: 

 Tóth György István a bizottság elnök-helyettese 

 Dr. Freili Géza  a bizottság tagja 

 

 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

  dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

  Ludányi Brigitta köznevelési referens 

  Sinkovics Erika Ady Endre Könyvtár igazgatója 

  Tompa Z. Mihály VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház intézményvezetője 

  Valló Ede Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 

  Kalcsó Mária Hatvani 5. Sz. Általános Iskola igazgatója 

  Pető Lászlóné Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 

  Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 

  Simon Attiláné Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 

  Ludányi Mária Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 

  Padányiné Kalocsai Edit Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 

 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 bizottsági tagot 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 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 



13/2015. (II. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2015. február 24-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 Markovits Kálmán Városi Uszodával kapcsolatos döntésekről 
 

2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2014. évi beszámolójának és 2015. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 

 
3. Előterjesztő az Ady Endre Könyvtár 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének 

jóváhagyásáról 
 

4. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2014. évi közművelődési feladatellátásáról 
szóló beszámolójáról 

 
5. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi 

munkatervének jóváhagyásáról 
 

Előterjesztő az 1-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

6. Előterjesztés a Hatvani 5. Számú Általános Iskola kérelmének elbírálásáról 
 

7. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) rendelet kereteinek 
2015. évi felosztásáról 

 
8. Előterjesztés a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó beíratás előkészítéséről 

 
9. Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt 

határidejű határozatairól 
 Előadó a 1-9. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

Előterjesztő a 6-9. napirendi pontig: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság            
elnöke 

10. Egyebek 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodával kapcsolatos döntésekről 
 
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 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a határozati 
javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
14/2015. (II.24.) 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 Markovits Kálmán Városi Uszodával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 



 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 963/2014. (XII.11.) számú 
határozatát. 
 
Határid ő: 2015. február 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
15/2015. (II.24.) 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 Markovits Kálmán Városi Uszodával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 
természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda 
ingatlan kizárólagos tulajdonosa, továbbá mint a városi óvodák fenntartója és általános iskolák működtetője 
egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató 
Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Temető út 14/A) intézményi úszásoktatás céljára, a korábban megkötött 
uszodahasználati szerződések módosításával térítésmentesen használatba adja hatvani önkormányzati 
fenntartású óvodák és az önkormányzat által működtetett általános iskolák, a Váci Egyházmegyével kötött 
együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Szakiskola részére 2015. március 1-től. 
 
Határid ő: 2015. március 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján         
 
16/2015. (II.24.) 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 Markovits Kálmán Városi Uszodával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjét 
2015. március 1-ji hatállyal jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. március 1.   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján    
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Integrált Könyvtár 
és Muzeális Gyűjtemény 2014. évi beszámolójának és 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
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 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a határozati 
javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
17/2015. (II.24.) 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2014. évi beszámolójának és 2015. 
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 Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
2014. évi beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. március 6. (értesítésre)    
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
18/2015. (II.24.) 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2014. évi beszámolójának és 2015. 
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 Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
2015. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. december 31.  (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
                 2016. február 1. (a 2015. évi beszámoló elkészítésére)     
Felelős: a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és    

Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztő az Ady Endre Könyvtár 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Nagyon szép a beszámoló. A könyvvásárlással kapcsolatban lenne kérdésem. A vásárlások ellenére kevés a 
könyv, nincs elég forrás? 
 



Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
A könyvbeszerzési keretünk évről-évre változatlan.   
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Igen, de különböző pályázatokkal van lehetőség könyvvásárlásra.  
 
Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
A pályázatok nagyon kétségesek, nem biztos, hogy a mi nyerjük meg. A költségvetésben megtervezett 3 
millió Ft. évek óta ugyanannyi. Ismerve az árakat, ebből a keretből évről-évre kevesebb könyvet tudunk 
vásárolni. Szerencsére pályázatokkal ki tudjuk egészíteni, de az eseti lehetőség.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Tehát az eddig pályázaton nyert forrás is kevés volt. 
 
Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
Nincs az a könyv, amit ne vennénk meg szívesen. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 
határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
19/2015. (II.24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár 2014. évi 
beszámolójának és a 2015. 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 beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. március 6.  (értesítésre)    
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
20/2015. (II.24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár 2014. évi 
beszámolójának és a 2015. 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.) 2015. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. december 31.  (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
                2016. február 1. (a 2015. évi beszámoló elkészítésére)     
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
 



4. napirendi pont 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2014. évi közművelődési feladatellátásáról szóló 
beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
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: 
 
21/2015. (II.24.) 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 VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2014. 
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.) 2014. évi közművelődési feladatellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. március 13. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján    
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Valló Ede a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
Egy kérdés volt, amely többféle fórumon felmerült. A Grassalkovich Művelődési Háznak több mint 10 
millió forinttal csökkent a költségvetése. Sokan kérdezték, hogy miért van ez, hiszen szükség lenne a pénzre. 
Tisztázni szeretném, hogy nem csökkent a Grassalkovich Művelődési Ház költségvetése. Ugyanannyi, mint 
előző évben. A 12 millió forint a TÁMOP pályázatunknak az előfinanszírozása volt, amit a tavalyi évben az 
önkormányzat biztosított és az idei évben kerül visszafizetésre.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 
határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
22/2015. (II.24.) 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 Grassalkovich Művelődési Ház 2014. évi 
beszámolójának és a 2015. 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 beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. március 6. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
23/2015. (II.24.) 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 Grassalkovich Művelődési Ház 2014. évi 
beszámolójának és a 2015. 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.) 2015. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)  

2016. február 1. (a 2015. évi beszámoló elkészítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani 5. Számú Általános Iskola kérelmének elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Kellemetlen helyzet ez az iskolának. Felülvizsgáltuk a kérelmet, de a rendeletünkben december 31-e 
szerepel elszámolási határidőként. Hiába nem került felhasználásra a teljes összeg, elszámolni akkor is el 
kellett volna. Ezáltal kizárásra kerül sor az idei Civil Alap pályázatból. 
 
Kalcsó Mária a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola igazgatója 
Nem trehányság volna az oka, hogy határidőig nem lett meg az elszámolás. Szeptember elején kaptuk meg a 
határozatot. Tavasszal nyújtottunk be pályázatot, mert egész nyáron depó volt az iskolaudvar. A munkálatok 
során még kárunk is keletkezett. Például pad és virágláda tört el. Gondoltunk a pótlásokra. Szeptemberben 
egy sportrendezvény miatt volt egyhetes elfoglaltságunk. Kértem költségvetést az elvégzendő feladatokról, 
illetve beszerzésekről. Összesen 300.000 Ft.-ra lett volna szükségünk. Kaptunk ígéretet szponzortól, be is 
váltotta. A rossz időjárás miatt azonban nem tudtuk elkezdeni a munkálatokat, ezért nem sikerült az 
elszámolási határidőt betartani. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Rendeletet kellett volna módosítani ahhoz, hogy eltérjünk az elszámolási határidőtől.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mindenkire egységesen vonatkoznak a szabályok, egy miatt nem tehetünk kivételt. 
 
Kalcsó Mária a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola igazgatója 
Az egy éves elszámolási idő mikortól indul? Ha most márciusban benyújtanánk a pályázatot. 
 
 



Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A pályázat most kezdődik. A kizárás a következő évre vonatkozik. 2014. december 31-ig nem történt meg az 
elszámolás. A következő pályázati ciklus a 2015-ös, amire márciusig lehet pályázatot benyújtani. Tehát a 
2015-ös évben nem lehet pályázni.  
 
Kalcsó Mária a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola igazgatója 
Nekünk ez tanulság, hogy ősszel többet nem fogunk pályázni. Értem azt is, hogy rendeletet kellett volna 
módosítani. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Szerencsésebb lett volna, ha lettek volna számlák legalább az anyagról. Legalább a padokat meg lehetett 
volna vásárolni. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Más is került már ilyen helyzetbe és szó nélkül visszafizette az összeget. Fájó lenne a rendelet módosítás így 
utólag másnak. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 
határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
24/2015. (II.24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletének 12. § (4) 
bekezdése alapján elutasítja a Hatvani 5-ös Iskoláért, Uszodáért Alapítvány (3000 Hatvan, Kertész út 5.) és a 
Hatvani 5. Számú Általános Iskola Diákönkormányzata (3000 Hatvan, Szabadság út 13.) kérelmét, és 
kötelezi a Civil Alapból nyert támogatások kiutalt összegének a mindenkori törvényes mértékű késedelmi 
kamat összegével növelve Hatvan Város Önkormányzata részére történő visszafizetésére. 

Határid ő: 2015. február 27. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
25/2015. (II.24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megállapítja, hogy Hatvani 5-ös Iskoláért, Uszodáért Alapítvány (3000 Hatvan, Kertész út 5.) és a Hatvani 5. 
Számú Általános Iskola Diákönkormányzata (3000 Hatvan, Szabadság út 13.) 2014. évben a Civil Alap 
Ifjúsági Keretéből nyert támogatások összegével az elszámolási határidőig nem megfelelően számolt el, ezért 
a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletének 12. § (6) 
bekezdése alapján nem részesíthetőek pénzügyi támogatásban egy évig. 

Határid ő: 2015. február 27. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) rendelet kereteinek 2015. 
évi felosztásáról 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
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: 
 
26/2015. (II.24.) 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 2015. évben: az Önszerveződő, öntevékeny 
közösségeket támogató keret 7.000.000,- Ft, az Ifjúsági keret 1.500.000,- Ft, a Sportfeladatokat, célokat 
támogató keret 2.900.000,- Ft, a Szociális és egészségügyi keret 900.000,- Ft, a Nemzetiségi keret 200.000,- 
Ft, az Egyházi keret 500.000,-Ft. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletében az „Alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. február 27. 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó beíratás előkészítéséről 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a határozati 
javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
27/2015. (II.24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
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. számú melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 
2015/2016. nevelési év beiratkozási időpontját 2015. április 20-21. napján, 7 órától 17 óráig határozza meg. 
 
Az óvodai beíratás helyszínei: 

− Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), 
− Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.), 
− Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.), 
− Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.), 
− Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), 
− Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.), 
− Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 9.). 

A 2015/2016. nevelési évi beíratás során lényeges szempont, hogy az óvodai csoportok létszámnak 
megfelelően kerüljenek megszervezésre, azaz maximum 25 fővel. A maximum létszámot meghaladó eltérés 
fenntartói engedéllyel lehetséges. Más településről gyermek felvételére az új nevelési év előkészítését 
meghatározó fenntartói döntés után, attól függően van lehetőség. 
 
Határid ő: 2015. március 15. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 



28/2015. (II.24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
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. számú melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati 
fenntartású óvodák beíratási körzeteit a jelen határozat mellékletét képező utcanévjegyzék alapján hagyja 
jóvá. 
 
Határid ő: 2015. március 15. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 
(A 28/2015. (II.24.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) 
 
9. napirendi pont 
Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt 
határidejű határozatairól 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
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: 
 
29/2015. (II.24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2014. évi átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. február 25. 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
10. napirendi pont 
Egyebek 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében 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 tagja         a bizottság elnöke 
 
 
 


