
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottságának 2016. november 22-én a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Lukács László osztályvezető 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 Tyukodiné Márkus Marianna Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény mb. 

vezetője 
 Havassy Kálmán Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület tagja 
 Offela Zoltán FC Hatvan Egyesület elnöke 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes a 
5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más 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 a következő határozatot hozta: 
 
 
203/2016. (XI. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2016. november 22-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 

 
1. Beszámoló az önkormányzat 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 

teljesítéséről 
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2. Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

3. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
 
4. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény belépőjegy árainak 

módosításáról 
 
5. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2016. évi működéséről 
 
 Előadó a 3-5. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 
6. Egyebek  

 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvételről 

 
2. Előterjesztés felsőoktatási ösztöndíj pályázat elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés 

elbírálásáról 
 
 Előadó az 1-2. zárt napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-2. zárt napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 
 
 
1. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Elkészítettük az I-III. negyedévi rendeletmódosítást és ahhoz kapcsolódóan a teljesítéseknek az 
alakulását a szeptember 30-i állapotnak megfelelően. A bevételek 78 %-a, a kiadások 65,3 %-a 
teljesült. Én úgy gondolom, hogy ez az időarányosnak teljesen megfelel. Ha az utolsó negyedévet 
nézzük, az is fontos, hogy december 30-ával az önkormányzat hogy fog fordulni a következő évre. 
Én úgy gondolom, hogy év végével teljesíthetőek ezek a számok, tehát az önkormányzat azokat a 
feladatokat, amiket maga elé tűzött, azok megvalósulhatnak. Ennek függvénye főleg a bevételi 
oldal, de úgy érzem, hogy a bevételek eleget fognak nyújtani a kiadásokhoz. 
 
dr. Ferili Géza bizottsági tag 
Van az egyenlegnél a 1,5 milliárdos tartalék felhasználás. Ez a tartalék miből tevődik össze? 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Kötelezően a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kell levezetni, és ott van egy egyenleg. Ez az 
egyenleg a tavaly év végi pénzmaradvány. Tehát azt a kötelezettséget, amit áthoztunk 2016-ra, ez 
annak a fedezete volt. Kötelezően így kell felállítani, hogy a bevételeket kell összehasonlítani a 
kiadási oldallal. A rendeletben is az szerepel, hogy a tárgyévi bevételeknek a hiánya, de erre 
fedezetet nyújtott a 2015. évi pénzmaradvány, a kiadási és bevételi oldal egyensúlyba került. 
Hitelfelvétel került beállításra, amit a képviselő-testület meg is szavazott, mert 369,472,000 forintot 
fog önrészként az önkormányzat a sportcsarnokra fordítani. Ennek a fedezete úgy állt rendelkezésre, 
hogy a kormány engedélyével hitel került beépítésre a költségvetésbe. A hitelszerződés aláírásra 
került, még jelenleg tényleges hitelfelvételre nem került sor, mert majd a beruházás folyamatán, 
igény szerint kerül lehívásra. 
 
dr. Ferili Géza bizottsági tag 
Év végén is megint várható, hogy lesz maradvány? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Számolgatunk, de ennek nagy mértékben befolyásoló tényezője az adóbevétel, amelynek leadási 
határideje december 20-a. Ezt soha nem lehet tudni előre teljes egészében. Úgy kalkuláltunk, hogy 
az az összeg, amit várunk, talán bejön. 
 
 
Egyéb 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: 
 
204/2016. (XI. 22.) 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 önkormányzat 2016. I-
III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. I-III. negyedévi 
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel 
együtt jóváhagyólag elfogadja. 

Határid ő: 2016. november 17. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
205/2016. (XI. 22.) 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 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
206/2016. (XI. 22.) 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 általános iskolák 
felvételi körzethatárainak véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz 
tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok 2017/2018. tanévre szóló meghatározása 
véleményezésének tárgyában azt javasolja a Heves Megyei Kormányhivatalnak, hogy  

a) a jegyzékbe szükséges felvenni az új közterületeket; a Téglagyári utcát a Hatvani Kossuth 
Lajos Általános Iskola beiskolázási körzetébe, valamint a Trianon közt a Hatvani 5. Számú 
Általános Iskola körzetébe; 

b) a jegyzékben javítani kell a Borház közt Borház útra, a Kisgombos utat Kisgombosi útra, a 
Szapáry utcát Szapári utcára, a Báthory István utcát Báthori István utcára, az Ifjúság utcát 
Ifjúság útjára; 

c) a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola körzetében szereplő Tarjáni utca törlése 
szükséges, mivel az a Hatvani Szent István Általános Iskola körzetében található. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja az általános iskolákhoz tartozó kötelező 
felvételt biztosító körzethatárok 2017/2018. tanévre való meghatározása során – a 2017. évi 
beíratást megelőzően rendelkezésre álló aktuális adatok alapján – az arányosság megtartását, úgy 
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hogy azzal a hátrányos helyzetű gyermekek arányos beiskolázása is biztosítva legyen. 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerületével (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 3.) történt egyeztetés alapján a tankerület által 2017. évi beíratást megelőző 
adatösszesítés és javaslattétel az irányadó. 
 
Határid ő: 2016. november 30. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény belépőjegy árainak 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Elég részletesen elmondja az előterjesztés, hogy miről van szó, a Hungary Card bevezetéséről. De 
ez mennyi változást fog hozni a belépőjegyeket nézve, a forgalmat fokozza? 
 
Tyukodiné Márkus Marianna mb. intézményvezető 
Egy országos hálózathoz csatlakozunk a Hungary Card bevezetésével. 50%-os kedvezményt adunk 
a teljes árú és a kedvezményes árú jegyekből is. A kedvezményes jegy a diákokat és a nyugdíjasokat 
illeti meg. Ez azt jelenti, hogy ha pl. egy nyugdíjasnak van ilyen kártyája, akkor mind a két 
kedvezményt igénybe veheti. Ezáltal szerintem látogatószámot is növelhetünk, és ha nő a 
látogatószámunk, akkor a bevételünk is nő, akkor is, hogyha kedvezményt adunk. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Biztos hoz magával családtagot a kedvezményesen jegyet vásárló is. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez változást fog hozni a turizmusban is? 
 
Tyukodiné Márkus Marianna mb. intézményvezető 
Én csak az intézményünkről tudok beszélni, hogy mi 50%-os kedvezményt kínáltunk fel. Úgy 
tudom, hogy a városban több intézmény is csatlakozik majd.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Örömteli, hogy csökkennek így az árak, különösen, hogy a Hatvan Kártyával is a belépőjegy 900 
forintról 600 forintra csökken. Tehát nem csak a Hungary Carddal, hanem a Hatvan Kártyával is, 
így eggyel több kedvezményre tudjuk igénybe venni ezt is. Nem ezer forinthoz, hanem ötszáz 
forinthoz közelebbi tétel, ami egy olyan lélektani határ, amit azért szívesebben kifizetnek az 
emberek. 
 
Egyéb 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: 
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207/2016. (XI. 22.) 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 Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény belépőjegy árainak módosításáról 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 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) belépőjegy árait 2016. december 1. napjától az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

Jegyárak  

Teljes árú 1200 Ft 

0-6 éves korig Ingyenes, ajándék ital nélkül 

Kedvezményes jegy* 600 Ft 

Kedvezményes jegy* 
Hatvan kártya vagy 
HungaryCard felmutatásával 

300 Ft 

Felnőtt csoport jegy  1000 Ft 

Diák/Nyugdíjas csoportjegy  600 Ft 

Fotójegy/gép 500 Ft 

Sörfőzde látogatójegy 350 Ft 

Hatvan kártyával belépődíj 600 Ft 

HungaryCard kártya 
felmutatásával belépőjegy 

600 Ft 

Tárlatvezetési díjak  

Osztályoknak/nyugdíjasoknak 200 Ft/fő 

Csoportoknak (1-15 fő magyar 
nyelven) 

400 Ft/fő 

Csoportoknak (1-15 fő idegen 
nyelven) 

400 Ft/fő 

Múzeumpedagógiai Órák  

Óvodásoknak 200 Ft/fő 

Iskolásoknak 200 Ft/fő 

 
*Felnőtt (62-70 év között) / kedvezményes családi felnőtt (legalább két 18 év alatti személyt kísérő, 
egy/két szülő vagy közeli hozzátartozó) / ifjúsági (6-26 éves) magyar és EGT állampolgárok 
részére. 
Az intézmény vezetése ezen felül különféle akciókat szervezhet az intézmény költségvetési 
egyensúlyát figyelembe véve, melyről előzetesen a Gazdálkodási Irodát írásban értesíteni köteles.” 
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Határid ő: 2016. december 1. (alkalmazásra) 
Felelős: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény megbízott vezetője 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2016. évi működéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Minden évben a 7 kiemelt sportegyesület beszámol az önkormányzatnak, hiszen anyagi 
támogatásban részesülnek. Éves szinten a működésüket mutatják be. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez egy nagyon nagy anyag, de átnéztem. Ez arra jó szerintem, hogy felmérjék a sportegyesületek 
helyzetét, és hogy mit szeretnének. A legtöbb embert mozgató az a labdarúgás a városban. Itt nagy 
beruházások voltak és még lesznek is. Az eredményeket nézve, az utánpótlásban, a Bozsik 
programban, a legfiatalabbak a legjobbak. Az öregeknél pedig romlik inkább a teljesítmény. Ezt 
nem tudom mivel magyarázni, mert pénz van.  A város is szépen hozzájárul. Nagyon sok pénzt 
felhasznál az egyesület, és közben a városban nagyon sok sportegyesület van, akik szerényebben 
kapnak. Aránytalanul sokat kap a labdarúgás, csak eredmények nincsenek.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
5 kiemelt sportágról van szó, amibe sajnos pl. az úszás nem tartozik bele, de a legnagyobb TAO-s 
támogatásokat ezek a sportegyesületek kapják. Ennek a fejlesztése a labdarúgó pályán nem csak a 
labdarúgókat szolgálja, hiszen most a stadiont és az atlétikai pályát is sikerült rendbe tenni. Naponta 
100-150 olyan emberről van szó, akik reggel, napközben, vagy este kijárnak futni. Amikor a 
tornatermeknek megszűnik a funkciója júniustól, nem járnak be a taekwandósok, vagy különböző 
önvédelmi sportágak képviselői, akkor ők kint a pályán edzenek és nem fizetnek bérleti díjat. Az 
iskolában is a többi sportegyesületet terembérleti kedvezményekkel tudjuk támogatni. Márciusban 
és augusztusban szintén a sportegyesületeket és a civil egyesületeket támogatjuk. Akik kérvényezik, 
1-1 alkalommal 200 ezer forintos támogatásban részesülhetnek. Itt az eredményesség sem számít. 
Hatvanban van több mint 30 sportegyesület, ha ők élnek ezzel a lehetőséggel, akkor mi adunk nekik 
a támogatásból és még kapnak tornaterem bérleti kedvezményt is, ami 50%-ot jelent. Ha pl. a 
kézilabdásokat nézzük, akik közel 400 órában dolgoznak, ha azt nem feleznénk le, és ki kellene 
nekik fizetni, akkor az nagy költséget jelentene a számukra. Tehát ez is egyfajta anyagi támogatás. 
Sokan az iskolák tornatermét bérlik. A csarnoknak örülnénk már nagyon, mert valamennyi terhet 
levenne az iskolák válláról. A tornatermek lefoglaltsága 120 %-os.  
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
A sportcsarnok és jégcsarnok megépítése biztosan jó irányba viszi majd ezt. Nagy mozgás van, azt 
látom. Nagyon jó, hogy sok lehetőség van a városban. Az úszásnál is láttam felsorolva pár 
kívánságot. Ezekkel ki foglalkozik, mert vannak kiemelkedő tehetségű gyerekek az uszodában, 
akiknek lehetne ingyenes a használat? Ezeket ki dönti el? 
 
Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Én most a Kézilabda Egyesület tekintetében vagyok itt, de nem probléma a kérdés. A kézilabdások 
beszámolóját olvastam, az úszókét nem, természetesen meg fogjuk vizsgálni, ha eljut hozzám a 
beszámolójuk. Én erről a kérésről még nem hallottam. Annyit tudok, hogy most ki fogunk alakítani 
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egy kondi szobát az uszodán belül, amihez meg vannak az eszközök, és elvileg a héten már kész 
lesz, ami a szülők anyagi segítségével jön létre. Szerencsére nagyon sokan járnak úszni. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Hozzák is az eredményeket.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Néhány dolog biztos irracionálisnak tűnik a számok arányában. Egyik egyesület ennyit kap, másik 
egyesület annyit kap. Egyet azért tudni kell, a futball miért kap annyit? Amikor a Városüzemeltetési 
Kft. felügyeletében volt a pálya, mint üzemeltető, akkor a Decsi Ferenc úr örömmel adta át ezt a 
feladatot az FC Hatvannak, mert volt olyan év, hogy 30 millióba fájt neki, volt hogy 50 millióba a 
pálya üzemeltetése. Akkor amikor még csak egyetlen öltöző épület volt és a tetőtér nem volt 
beépítve. Összesen volt kb. 86 igazolt játékosa az egyesületnek. Az egyesületi tagság azóta 
sokszorozódott, tehát 500 felett van a gyermekek létszáma, akik csak innen Hatvanból ott 
sportolnak. A környékbeli csapatokat is megmozgattuk az Ofella programmal, amit az elnök úr 
talált ki és az MLSZ-nél támogatták. Így a környékbeli tehetséges gyerekek felkutatása is így zajlik. 
Most már több mint 1500 gyerek érintett ebben a kérdésben. Anyagilag nem mutatkozik meg 
Hatvan város költségvetésében, de az egyesületnek ezt az egész telephelyet fenn kell tartania. 
Fűteni kell egy jóval nagyobb épületet, illetve már kettőt, hiszen a fejlesztések során több öltözőt 
építettünk, az egész székház, sporttelep megújult. Hiába több a pénz, mert tulajdonképpen 
ugyanannyi mint volt, csak több feladatot látunk el belőle. Kétszer annyi területet kell fűteni, 
világítani. Ha az egyesület bemegy egy iskolába, ott terembérleti díjat fizet, ha az iskola kijön az 
egyesülethez, nem fizet semmit. Az iskola nem fizet, a tömegbázis, aki használja futásra, 
kerékpározásra, szintén teljesen díjtalanul használhatja, miközben a szemetüket ők is ott hagyják, 
WC-re csak elmennek. Ha csak minden 10. ember megy el egyszer, az annyiszor 5 liter víz egy 
öblítés. Mivel egyre jobb a pálya adottsága, egyre többen használják, így egyre több a kiadás is. A 
támogatás ennyivel nem nőtt tovább. Tehát az egyesületnek kell ezt kitermelnie. A tavalyi évben 
majdnem kieső helyen végzett a Tiszaújváros, amely egy olyan komplexummal rendelkezik, ami az 
egyesületnek egy fillérjébe nem kerül, hiszen az olimpiai szövetség tartja fenn nekik a sporttelepet, 
ők 60 millió forinttal gazdálkodnak az önkormányzattól. Mi majdnem a feléből. Ők majdnem 
kiestek, mi ötödikek lettünk. Most ez megérik, mert jó játékosokat neveltünk ki, mert máshová 
kellenek. Ha kicsivel többet ígérnek, el fognak menni a jó játékosok. Ezt tudomásul kell venni, Pest 
közelsége és egyéb ráhatások miatt. Mi egy játékos nevelő egyesület vagyunk, amiből ha igazából 
lejár a szerződése egy játékosnak, nem is részesül az egyesület semmiből. Most lépett pályára 
Pakson egy régi ifista nevelésünk a Ferencváros elleni győztes meccsen, Zahán Péter és megvan az 
első NBI-es mérkőzése.  
 
 
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: 
 
 
208/2016. (XI. 22.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2016. évi működéséről szóló előterjesztést. 
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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) 2016. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2016. december 2. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
209/2016. (XI. 22.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2016. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
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) 2016. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2016. december 2.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
210/2016. (XI. 22.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2016. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
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.) 2016. évi működéséről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: 2016. december 2. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
211/2016. (XI. 22.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2016. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhely: 
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3000 Hatvan, Szabadság út 13.) 2016. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. december 2. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
212/2016. (XI. 22.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2016. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
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.) 2016. évi működéséről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. december 2.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
213/2016. (XI. 22.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2016. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club 60 SE, valamint az 
egyesület Kosárlabda Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2016. évi 
működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. december 2.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
214/2016. (XI. 22.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2016. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
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) 2016. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. december 2.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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6. napirend 
Egyebek  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizotsági elnökhelyettes 
A küzdősportok mennyi támogatást kapnak? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Éves szinten szoktak támogatást kérni és élnek is vele. Ősszel és tavasszal van rá lehetőség. 
Pályázatot kell kitölteni, és ha a pályázati feltételeknek megfelelnek, akkor meg is kapják. Mellé jön 
még az a lehetőség, hogy ők elég sok időt bent vannak és ők is 50 %-os kedvezményben részesülnek. 
Tehát ők is sok kedvezményt kapnak, amit nem kell befizetni. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizotsági elnökhelyettes 
Igen tudom, én tag voltam. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Csak mivel ők TAO-s pénzt nem tudnak felhasználni, nem kiemelt sportegyesületként vannak 
elkönyvelve, így nehéz, de a város lehetőséget ad nekik. 
 
Offela Zoltán, az FC Hatvan Egyesület elnöke 
Nagyon szépen köszönök az egyesület nevében minden lehetőséget és támogatást. Elmondhatom, 
hogy amit kaptunk az önkormányzati büdzséből, azt maximálisan próbáltuk a leghatékonyabban 
felhasználni. Elsősorban a létesítmény fejlesztésén volt a hangsúly, aki kijön a pályára láthatja, hogy 
milyen szinten alakulnak a dolgok. A következő lépés a TAO-val támogatott időszak lesz, itt nem 
csak a futball, hanem a kézilabda és a jégkorong is támogatva lesz. De a futballon belül is 
szeretnénk, ha azok a tervek, amik elkészültek, megvalósulnának és egy olyan sportlétesítményünk 
lenne, amelyik Heves megye legszebbje lehet. Egerben felújították a stadiont 200 milliós 
támogatásból, a futópályát és egyebeket. Nálunk is az a hosszabb távú cél, hogy az atlétikának, a 
labdarúgásnak, a küzdősportoknak, és minden sportágnak helyet adjon. Pl. Dudás Attiláék ott vannak 
kint, amikor már bejön a jó idő, és használják ingyen és bérmentve a pályát. Mellette meg kell 
dicsérni, mert a létesítmény körüli teendőkbe besegít. Ez a fő csapásirány. Azt a kritikát hallottam, 
hogy az úszók jól teljesítenek, a focisták pedig nem. Sajnos vannak ilyen hullámvölgyeink, de én 
nagyon bízom benne, hogy most a téli időszakban azokat a hibákat, amik az ősszel bejöttek, ki 
fogjuk javítani és a városhoz méltóan kezdünk tavasszal. Dinamikusan fejlődünk és a labdarúgás 
gyökereit igencsak megerősítettük. Most már körülbelül 200 lány futballozik, óriási dolognak tartom, 
főleg azért, mert a fiúkkal ellentétben a lányok sokkal lelkesebbek, szorgalmasabbak. Az elmúlt 3 év 
tapasztalata ezt mutatja. Nagyon bízom benne, hogy olyan alapokat raktunk most le, hogy 2-3 év 
múlva magas szintű színvonal álljon be. Hogyha ez a stadion és a pálya meglesz, akkor minden 
lehetőség biztosított lesz, hogy magasabb színvonal legyen. Nagyon sok a feladat, körülbelül 40 
embernek adunk munkát, pályamunkásoktól kezdve az adminisztrációig, a sportszakemberekig, 
akikkel kapcsolatban vagyunk. Ez pont azért van, mert annyira megnövekedett a feladatunk, hogy a 
személyi állomány bővítésére volt szükség. Ehhez képest a 30 millió forintot én nem tartom soknak. 
Az önkormányzati támogatásnak kb 70 %-a a létesítmény fenntartása, villany, víz és minden egyéb, 
amit fizetni kell. Pályagondnokság akkor is kell, ha nincsenek a pályán. Ezek nagy összegek, de 
köszönhetően az önkormányzatnak, reméljük, hogy a pályázati forrásokat megtaláljuk, hogy a 
létesítmény üzemeltetését egyéb energiatakarékos eszközökkel tudjuk csökkenteni. Ez egy ismételt 
kiadás lesz, de így a későbbi kiadásainkat csökkenteni tudjuk. Köszönöm, hogy meghallgattak és 
köszönöm a támogatást.  
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Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
nyílt ülését befejezettnek nyilvánította, zárt ülést rendelt el. 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Kondek Zsolt Tarsoly Imre 
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 tagja elnöke 


