
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2015. március 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 

   Tóth György István            a bizottság elnök-helyettese 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja 

 Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

 Dr. Freili Géza  a bizottság tagja 

 

 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

  dr. Szikszai Márta jegyző 

    Schósz Gabriella osztályvezető 

  Sinkovics Erika Ady Endre Könyvtár igazgatója 

  Valló Ede Grassalkovich Művelődési Ház 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 Nándorné 
bizottsági tagot 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: 
 
30/2015. (III. 24.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2015. március 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 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. közötti időszakra 
vonatkozó gazdasági programjáról 

 Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
 

2. Előterjesztés „Kerékpárosbarát Település 2015” című pályázaton való indulásról 
 Előadó: Tóth Ivett osztályvezető 



 
3. Előterjesztés a Civil Alap 2015. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 

Előterjesztő az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

4. Előterjesztés a Hatvan városi kulturális intézmények továbbképzési terveinek és 2015. évi 
beiskolázási terveinek jóváhagyásáról 

 Előadó a 3-4. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 

5. Egyebek 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. közötti időszakra 
vonatkozó gazdasági programjáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
A munkahelyteremtést nagyon kevésnek tartom az anyagban. Ha arra törekszünk, hogy multinacionális 
cégek települjenek Hatvanba, az egy rövidtávú munkahelyteremtés. Tudjuk, hogy ezek a nagy cégek milyen 
rendszerben dolgoztatnak, milyen fizetésért. Hatvannak országos hírű gyárai voltak. Lehetne például egy 
vágóhíd, ami ösztönözné az embereket, hiszen tudjuk, hogy az önkormányzat már nem korlátozza az 
állattartást. Ilyen jellegű élelmiszer feldolgozást szívesen láttam volna a programban. Egy kérdésem lenne 
még. Láttam a fejlesztési koncepcióban a kajak-kenu akadémiát. Ezt a horgásztavunkon kívánják 
megvalósítani? Nagyon jó dolognak tartom, de nem biztos, hogy lesz kereslet rá. Ennek a sportnak 
megvannak a nemzetközi szintű bázisai.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Polgármester úr egyeztetett a tó tulajdonosával, hogy hosszútávon milyen sport lehetőségek lehetnének. Ha 
megkapnánk a szükséges engedélyeket, akkor nemzetközi szintű vízi sportágat tudnánk kialakítani. 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Nagyon jónak tartanám, mert hatalmas embertömeget mozgatna meg.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A munkahelyteremtésre visszatérve. Hamarosan a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán üveggyárat létesítünk, 
ami egy kb. 50 fős munkahelyteremtés. Sok kis cég fog alakulni, amelyek összesen több száz főt tudnak 
majd foglalkoztatni. Kisebb léptekben szeretnénk haladni.  
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
A kajakozást tehát jó ötletnek tartom. Akár lehetne Hatvan Észak-magyarország kajak központja is. 
Örömmel hallom, hogy kisvállalkozások jönnek létre. A közétkeztetés fejlesztéséhez kapcsolódóan például 
közfoglalkoztatottakat lehetne alkalmazni a fóliasátrakban folyó termeléshez, ezzel elősegítve a 
közétkeztetés önellátását. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
A Szociális Szövetkezet pont ezzel az ellátással foglalkozik. Van állattartás és zöldségtermelés. 
Húsfeldolgozó üzemben nem gondolkodhatunk addig, amíg Hatvanban és a környező településeken a 
termelést nem próbáljuk megerősíteni.  
 
Schósz Gabriella osztályvezető 
A Szociális Szövetkezetnél van egy kis feldolgozó, ahol fóliázzák és vákuumozzák a saját maguk által 
megtermelt zöldségeket.  
 



 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Amíg nincs egy vágóhidunk, addig én sem kezdenék el jószágot nevelni. Ezért kellene nekünk elindítani a 
fejlesztést és ezzel serkentenénk a gazdaságot. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ha minden megvalósul, amiről olvastam, nagyon jó lesz Hatvannak. Büszkék lehetünk arra, hogy hatvaniak 
vagyunk. Visszatérnék a tóhoz. Lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Bányászati jog és  tulajdonjog is 
van a tavon, mit jelent ez most Magyarországon?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Elválhat egymástól a kettő. Nincs bányászat, nincs kitermelés. A tónál a tulajdonjog a magyar államé, 
bányászati joga van rá magánszemélynek. Most kértük önkormányzati tulajdonba.  
 
Schósz Gabriella osztályvezető 
A kis tó van állami tulajdonban, a nagy tó magántulajdonban van. A nagy tónál szeretnénk a kajak-kenut, 
ami magántulajdonban és még bányászati joga is van. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A tulajdonos elzárkózik mindentől. A sok kisház tulajdonos folyamatosan panaszkodik, hogy nem változik, 
nem fejlődik arra semmi. Pedig kirándulóhelynek is nagyszerű lenne. Ezek szerint gátolva vannak a 
megvalósítások. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mint már említettem jelenleg a tárgyalások folynak.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Azt hittem Magyarországon a bányászati jog nem egyenlő a tulajdonjoggal. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem is egyenlő, csak ebben az esetben a tulajdonos kapta meg a kitermelés jogát is.  
 
Egyéb 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 nélkül, 1 tartózkodással 
a következő határozatot hozta: 
 
31/2015. (III.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 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programját elfogadja. 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés „Kerékpárosbarát Település 2015” című pályázaton való indulásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 



Előadó: Tóth Ivett osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
32/2015. (III.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 „Kerékpárosbarát Település 2015” című 
pályázaton való indulásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
felhívására „Kerékpárosbarát Település 2015” cím elnyerésére. A pályázat benyújtása pénzügyi 
kötelezettséggel nem jár. 
 
Határid ő: 2015. április 15. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Civil Alap 2015. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 
 
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 az 5 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: 
 
33/2015. (III.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 Civil Alap 2015. évi februári pályázati 
kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keret első félévi keretösszegét, 100.000,- Ft-
ot, valamint a Szociális és Egészségügyi keret első félévi keretösszegéből 50.000 Ft-ot pályázat hiányában 
átcsoportosítja az Egyházi keret első félévi keretösszegéhez, mely így 400.000,- Ft-ra emelkedik. 
 
Határid ő: 2015. április 4. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 



34/2015. (III.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 Civil Alap 2015. évi februári pályázati 
kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató 
keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett 
összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás 
Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. április 8. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
35/2015. (III.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 Civil Alap 2015. évi februári pályázati 
kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott 
pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, 
szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. április 8.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
36/2015. (III.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 Civil Alap 2015. évi februári pályázati 
kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil 
szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 
19.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. április 8. (értesítésre) 



Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
37/2015. (III.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 Civil Alap 2015. évi februári pályázati 
kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt egyházközségeket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. április 8. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan városi kulturális intézmények továbbképzési terveinek és 2015. évi beiskolázási 
terveinek jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre, az 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 6 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: 
 
38/2015. (III.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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az Ady Endre Könyvtár 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) jelen határozat mellékletét képező továbbképzési tervét 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. december 31.  (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
A 38/2015. (III.24.) sz. határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 
 
39/2015. (III.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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az Ady Endre Könyvtár 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) jelen határozat mellékletét képező 2015. évi beiskolázási tervét 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 



Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
    
A 39/2015. (III.24.) sz. határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi. 
 
40/2015. (III.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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Grassalkovich Művelődési 
Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) jelen határozat mellékletét képező továbbképzési tervét 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. december 31.  (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
A 40/2015. (III.24.) sz. határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 
 
41/2015. (III.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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Grassalkovich Művelődési 
Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) jelen határozat mellékletét képező 2015. évi beiskolázási 
tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
A 41/2015. (III.24.) sz. határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 
 
42/2015. (III.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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) jelen határozat mellékletét képező továbbképzési tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. december 31.  (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár  és 

Muzeális Gyűjtemény  megbízott igazgatója 
 
A 42/2015. (III.24.) sz. határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi. 
 
43/2015. (III.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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) jelen határozat mellékletét képező 2015. évi beiskolázási tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és 

Muzeális Gyűjtemény  megbízott igazgatója 
 
A 43/2015. (III.24.) sz. határozat melléklete a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi. 
 
 



5. 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 
 
 


