
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2015. december 15-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatalban megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Tarsoly Imre    a bizottság elnöke 

 Tóth György István             a bizottság elnök-helyettese 

 Kocsis Attiláné  a bizottság tagja 

 Dr. Freili Géza   a bizottság tagja 

 

  Igazoltan távol volt: 

 Köves Gábor Nándorné            a bizottság tagja 

 

  A meghívottak részéről 

  Komendáné Nagy Márta  hatósági irodavezető 

  Havassy Kálmán  Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezető 

  Ferencz Beatrix  Széchenyi Zs. Könyvtár igazgató 

  Püspökiné Horváth Melinda          jegyzőkönyvvezető 

 

 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, 
hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tóth György István bizottsági tagot jelöljük ki. Amennyiben 
ezzel egyetértenek, kérem, igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül megválasztotta Tóth György 
István 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
186/2015. (XII. 15.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2015. december 15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
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N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 
megállapodásról 

 
2. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2016. 

évi költségeinek finanszírozásáról 
 

3. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Előadó az 1-3. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva aljegyző  

 
4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 

Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 
 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző  
 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester  

 
5. Előterjesztés a kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Pulzus Sport Egyesület részére 

 
6. Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítélésről a Fortuna Egyesület Hatvani 

Akrobatikus rock and Roll Csoport részére 
 

 Előadó az 5-6. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva aljegyző 
 Előterjesztő az 5-6. napirendi pontnál: Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 
Zárt ü l é s: 
 

1.  Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj és a 
„Hatvan Város Együttműködő Partnere” különdíj adományozásáról 

 
 Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző  
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 
megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva 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: 



 3 

187/2015. (XII. 15.)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 Házzal kötendő közművelődési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a közművelődésről 
szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján egyes közművelődési 
feladatok ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2016. január 1. napjától 2016. 
december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó feladatokhoz Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 1.000.000,- Ft éves támogatással járul hozzá, amely összeg a 
2016. évi költségvetésbe betervezésre kerül, és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
jelen határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2015. december 31. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2016. 
évi költségeinek finanszírozásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Tóth György bizottsági elnök-helyettes 
Lehet, hogy rosszul emlékszem, de tavaly mintha több költségvetési támogatást kaptak volna. 18 millió 
Ft-ra emlékszem. Ez a gyerekszám csökkenése miatt van?  
 
Havassy Kálmán intézményvezető 
11 és fél óra volt megállapítva 2015. évre. Az a tapasztalat az elmúlt 10 hónap alatt, hogy elég a 10 óra 
osztályonként, ezt a pedagógusok is kérték. A maradék időt a vidéki iskoláknak szeretnénk felajánlani, 
természetesen pályázat útján lesz pénzeszközük és a működési rendben meghatározott árakon ki tudjuk 
adni ezeket az órákat, amely nem is elég, ugyanis 125,5 óra marad így és 230 óra igény merült fel a 2016. 
évre. Ez kb. 9-10 vidéki települést érintene.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Visszajön ez a pénz? 
 
Havassy Kálmán intézményvezető 
Igen, de természetesen a vidéki iskolák, óvodák pályázat útján finanszírozzák ezt, a vidéki iskolák 5., 6. 
osztályának pedig a KLIK-kel kötött szerződés alapján megy a finanszírozás, ez egy magasabb 
árkategóriás díj. Az óvodáknak és iskoláknak pedig a meghatározott 10.000 Ft-os díj él.  
 
Tóth György bizottsági elnök-helyettes 
Örülök ennek a rugalmasságnak, hogy visszajeleztek a pedagógusok. 
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Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Tulajdonképpen a tanterv 10 órát ír elő, amit kötelezővé tesz az 5. és 6. osztályban és a 7., 8. 
osztályban is 10 óra maradt. A 11 és félből lehetett lecsípni, de ami a lényeges, hogy rotációban még 
több alkalommal kiadnánk, illetve kettő darab öltözőre lenne még szükség, esetleg az 5-ös Iskola 
felé, a sarkon még van is terület ami az uszodához tartozik. Az öltözőben 30 embert öltöztetni, az 
arra alkalmatlan, nehezen kezelhető. Ez rotációban könnyen megoldható és az igényeket így ki lehet 
elégíteni. A terv ez lenne, és amennyiben pályázati kiírás lenne erre vonatkozólag, akkor ezt meg 
lehetne valósítani. 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
188/2015. (XII. 15.)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 Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2016. évi költségeinek finanszírozásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

   1. 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 használatba adja a hatvani önkormányzati fenntartású óvodák, 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 Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. 
u. 10.) részére. 
 

    2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1-től 2016. december 31-ig 
biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint 
mindösszesen 15.435.000-Ft+ÁFA értékben, amelyből az óvodákra eső 2.205.000-Ft+ÁFA az 
önkormányzat költségvetésében átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső 11.466.000,- Ft+ 
ÁFA az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 1.764.000,-Ft+ÁFA a 2016. évi 
költségvetés terhére.  
 
Határidő: 1.) 2015. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására) 
      2.)  2016. február 15. 
Felelős:   1.) a köznevelési intézmények vezetői  
      2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
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189/2015. (XII. 15.)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 Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2016. évi költségeinek finanszírozásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, 
az önkormányzat által működtetett Szent István Általános Iskola (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zs. út 8.), valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja 
értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) 
részére 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig biztosítja az úszásoktatáshoz szükséges utazási 
költségek anyagi fedezetét a jelen határozat melléklete szerint mindösszesen 1.830.000,- Ft + ÁFA 
értékben, amelyből az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésébe átcsoportosításra kerül 
500.000,- Ft+ ÁFA, a Hatvani Szent István Általános Iskolára eső 930.000,- Ft+ÁFA az 
önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 400.000,- Ft+ÁFA a 2016. évi költségvetés 
terhére. 
 
Határid ő: 2016. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Itt mi is volt a konkrét tartalom? Mit takar a közösségi főiskola? Milyen szerepe van? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében vannak az állami felsőoktatási intézmények, illetve 
egy másik kategóriája a felsőoktatási intézményeknek a közösségi intézmény és mi ezt a formát fogjuk 
Hatvanban megvalósítani. Igazából felsőoktatási intézmény, aminek ez a neve. 
 
dr.Freili Géza bizottsági tag 
Ez hogyan fog működni? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
A Beruházó Kft. fogja majd üzemeltetni, a kollégium emeleti részén. Ebben volt már képviselő-testületi 
döntés, ahhoz, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola, illetve a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
képzése megvalósuljon, pályázatot kellett benyújtani. A következő lépés az, hogy ennek a működési 
engedélye is meglegyen, nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet kell beadnunk. A képviselő-testület 
felveszi önként vállalt feladatául a felsőfokú oktatást, ez szerepel a jelen előterjesztésben.  
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dr.Freili Géza bizottsági tag 
Elképzelhető, hogy ősztől elindul a képzés? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Én úgy tudom, hogy már februártól elindulhat, sőt a Boschnak már most is van egy felsőfokú, 
főiskolai képzése. Ez hosszú távon valósulna meg Hatvanban, ezek most a kezdő intézkedések. 
 
Tarsoly Imre bizottsági tag 
A Bosch felkarolta tulajdonképpen az óvodákat, általános iskolákat, középiskolákat. A Mászaki 
Egyetemmel mérnökképzést vállalt. Előtte itt egy rendkívüli testületi ülésen döntöttünk róla. Ez azt 
jelenti, hogy helyet kellett adni, 5 vagy 6 tanteremről van szó, amely a kastély kertjében lévő 
étteremnek az emeleti részén van, tehát ilyen kabinet oktatásra tökéletesen megfelel. Vadonatúj és 
teljesen alkalmas az oktatásra. Berendezésekkel kell felszerelni, amelyben a Bosch partner.  
 
dr.Freili Géza bizottsági tag 
Ez 3 éves képzés? 
 
Tarsoly Imre bizottsági tag 
Az majd még menetközben kiderül, hogy 3 éves, vagy az ún. bolognai képzés lesz e. 
 
dr.Freili Géza bizottsági tag 
Akkor a Bosch elsősorban magának képzi itt a szakembereket. 
 
Tarsoly Imre bizottsági tag 
Elsősorban igen, de bárki jelentkezhet ide, illetve a Bosch itt munkalehetőséget ad, és amint már 
említettem, a Bosch az óvodát, általános iskolát is nagy mértékben finanszírozza. Az oktatás egy 
hosszú távú beruházás, ez azt is jelenti, hogy a Bosch hosszú távra tervez. 
 
 
Egyéb 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: 
 
190/2015. (XII. 15.)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 képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
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dr.Freili Géza bizottsági tag 
Miért történt a különválás? Hová tartoznak és mi ennek a jövője? 
 
Ferencz Beatrix igazgató 
Azt, hogy miért történt azt az előterjesztés első oldalán olvashatjuk. Történt egy olyan kormányzati 
döntés amely alapján ez is kiemelt kormányzati projekt volt, 2021. évben kívánják az ötven éves 
évfordulóját megtartani itt Hatvanban. Nem szakmai körökben vagyunk, 1971-ben volt a vadászati 
világkiállítás Budapesten, amelynek azóta is részesei vagyunk, olyan értelemben, hogy abban az 
időszakban a vadgazdálkodásnak az arany korszaka volt. A 2015. évben megtartott FEHOVA-n 
bejelentették, hogy Hatvanban kívánják megtartani az 50. évfordulót, amely egy nagyszabású feladat 
lesz. Ennek célja a hazai és nemzetközi népszerűsítés. Ehhez megfelelően kívánják átalakítani a 
múzeumot és más üzemeltetési formát kívánnak adni. Tehát ez nem kifejezetten Hatvan városának a 
specifikuma ennek a nemzetközi világkiállításnak a megszervezése, mert ez egy nagyszabású 
feladat lesz. Remélhetőleg a város nyertese lesz ennek. Természetesen a felújított kastélyt az új 
üzemeltető üzemelteti, de nem viszik el innen a kastélyt. 
 
dr.Freili Géza bizottsági tag 
Miért Gödöllőhöz csatolták a kastélyt? 
 
Ferencz Beatrix igazgató 
Úgy tudom a nemzetközi kapcsolatok miatt esett a választás Gödöllőre, illetve nem önkormányzati 
fenntartásban kívánják üzemeltetni, hanem egy Kft. fogja üzemeltetni, ahol többségi tulajdonos a 
Magyar Állam. Ennek megfelelően egy tagintézménnyel kevesebb lesz ebben a többfunkciós 
kulturális intézményben. A városnak törvény által előírt kötelezettsége a városi múzeum 
üzemeltetése. Mivel egy komplex turisztikai programot kínálunk, így tovább már nem kívánja 
darabolni a város. Két projektet kell összefésülni, egyrészt a kiemelt kormányzati projektet, 
másrészt a turisztikai projekt keretében megvalósult Hatvany Lajos Múzeumot. Mindenhol egy 
kedvezményezett van, indikátor számok vannak, tehát nehéz feladat.  
 
dr.Freili Géza bizottsági tag 
A létszámot is el kellett osztani? 
 
Ferencz Beatrix igazgató 
Igen. A városnak az volt a kérése, hogy a Nagy Endre Rendezvénytermet szeretné megtartani, a nagyobb 
létszámú rendezvények megtartására. A Beruházó Kft. a projektgazda, így ezt a lehetőséget nem is adhatja 
át, tehát valamilyen szinten muszáj benne maradnia a városnak a kastély működtetésében. Mi pedig úgy 
maradunk benne mint kistestvér, nekünk a város turisztikai programjában kell részt vennünk. Állami 
tulajdon a kastély, a hatvani és a gödöllői kastélyt már egységként kezelik. Az üzemeltetésnél 
hatékonyságot várak el tőlünk és mi igyekszünk is ennek megfelelni. 23 ezer felett van a látogatók száma 
a Hatvany Lajos Múzeum esetében. A munkaszerződéseket feltételezem, hogy újratárgyalják majd, 
polgármester úr egyelőre ragaszkodik mindenkinek az alkalmazásához.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A lényeg, hogy 2021-ig az állam a hatvani kastélyt kiemelt projektnek fogja tekinteni és sok nemzetközi 
rendezvényt fog idehozni, hogy addigra még jobban kicsúcsosodjon. A város ilyen nagy mértékű 
rendezvényt nem tudna a költségvetésből finanszírozni, de az állam saját ügyének tekinti. 
 
dr.Freili Géza bizottsági tag 
A város nem jár ezzel rosszul, gazdagodhat is ezzel a múzeum? 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
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Nem, a város inkább jobban jár. Az üzemeltetés is költségkímélőbb lesz. 
 
Ferencz Beatrix igazgató 
Jó kezekbe kerül a kastély, nyilván nem egyszerű, gyerekbetegségek mindig előjönnek, mivel egy 
éves közgyűjteményről beszélünk, ahol mindig hosszú távban kell gondolkodni. Úgy gondolom ez a 
2021-es rendezvény Hatvan városának jót tesz, mivel nagyon nehéz egy kastély üzemeltetését 
önkormányzati fenntartásban megvalósítani. Sok város ezt nem is vállalja el, pl. Gyöngyös sem 
vállalta, 3-4 évvel ezelőtt lemondott a Mátra Múzeum üzemeltetéséről. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 9 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
191/2015. (XII. 15.)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 Gyűjteménnyel 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) fenntartója, valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes alapítója és kizárólagos tulajdonosa 
jóváhagyja az Integrált Intézmény, a Beruházó Kft., valamint a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú 
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-
kastély 5852. hrsz.) között kötendő jelen határozat mellékeltét képező megállapodás szövegét és 
felhatalmazza az intézményvezetőt, illetve az ügyvezetőt annak aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 30. (a megállapodás aláírására)  
Felelős: intézményvezető és ügyvezető 
 
 
192/2015. (XII. 15.)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 Gyűjteménnyel 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Gödöllői Királyi Kastély 
Közhasznú Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100 Gödöllő, 
Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.) kötendő jelen határozat mellékeltét képező megállapodás 
szövegét és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 30. (a megállapodás aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
193/2015. (XII. 15.)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 Gyűjteménnyel 
kapcsolatos döntésekről 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 (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 24.) 384/2015.(V.28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát 2016. február 1-jei hatállyal a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 
módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt 
jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2015. december 30. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
194/2015. (XII. 15.)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 Gyűjteménnyel 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Intézmény, 
mint költségvetési szerv létszámkeretét 2016. február 1. napjától 26 főben állapítja meg. 
 
Határid ő: 2015. december 30. (munkáltatói tájékoztatás kiadása) 
    2016. február 1. (alkalmazás) 
Felelős: intézményvezető 
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195/2015. (XII. 15.)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 Gyűjteménnyel 
kapcsolatos döntésekről 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 igazgatói feladatainak ellátásával 
2016. január 1. napjától (2016. február 1. napjától az Integrált Könyvtár és Muzeális Intézmény 
igazgatói feladatainak ellátásával), Ferencz Beatrixet bízza meg az intézmény magasabb vezetői 
pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2016. május 31. napjáig.  
 
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg 
 
- a F fizetési osztály 7 fizetési fokozat garantált illetménye:  149.145,- Ft                                                                                                                                                                                                                                                                             
- összesen:         149.145,- Ft 
- összesen kerekítve:        149.100,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):  205.900,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):                   45.000,- Ft 
- mindösszesen:        400.000,- Ft 
 
Határid ő: 2015. december 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
196/2015. (XII. 15.)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 Gyűjteménnyel 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) elnevezésű intézmény igazgatói (magasabb vezető) 
beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét képező 
tartalommal.  
 
Határid ő: 2015. február 15. (pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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197/2015. (XII. 15.)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 Gyűjteménnyel 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában 
meghatározott településüzemeltetési közfeladatának ellátása érdekében a Kft.-vel megkötött 
közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti a jelen határozat mellékletében 
foglaltaknak megfelelően. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 15. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
198/2015. (XII. 15.)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 Gyűjteménnyel 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában 
meghatározott kulturális szolgáltatás közfeladatának ellátása érdekében 2016. február 1. napjától 
közszolgáltatási szerződést köt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 30. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
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199/2015. (XII. 15.)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 Gyűjteménnyel 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 464/2015. (VI.25.) számú határozatát 2016. 
február 1-jével hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Pulzus Sport Egyesület részére 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva 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: 
 
200/2015. (XII. 15.)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 szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Pulzus Sport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Tizeshonvéd út 34.) számára 2015. év október 1. 
napjától 2016. év szeptember 30. napjáig terjedő időszakra 50%-os teremhasználati díjkedvezményt 
biztosít.  

Határid ő: 2015. december 18. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítélésről a Fortuna Egyesület Hatvani 
Akrobatikus rock and Roll Csoport részére 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
201/2015. (XII. 15.)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 szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Fortuna Tánccsoport Egyesület Hatvani Akrobatikus Rock and Roll Csoportja számára 2016. év 
január 1. napjától, 2016. év szeptember 30-ig terjedő időszakra 50%-os teremhasználati 
díjkedvezményt biztosít.  

Határid ő: 2015. december 18. (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 a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította, 
zárt ülést rendelt el.  
 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 ................................... ....................................  
  Tóth György István     Tarsoly Imre 
  a bizottság elnök-helyettese    a bizottság elnöke 
 
 


