
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2016. február 23-án 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 (késve érkezett) 

 Kondek Zsolt   a bizottság tagja 

  

 Igazoltan volt távol 

 Dr. Freili Géza   a bizottság tagja 

  

  A meghívottak részéről 

  dr. Kovács Éva  aljegyző 

  Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 

 Ferencz Beatrix Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény mb. 
igazgatója 

 Valló Ede Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 

 Sinkorvics Erika Ady Endre Könyvtár igazgatója 

 Tompa Z. Mihály VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház vezetője 

 Pető Lászlóné  óvodavezető 

 Tormáné Tóth Éva óvodavezető 

 Tircsi Erika óvodavezető 

 Simon Attiláné óvodavezető 

 Nagy Zsoltné óvodavezető 

 Varsányiné Kondek Mónika óvodavezető 

 Padányiné Kalocsai Edit óvodavezető 

  Püspökiné Horváth Melinda          jegyzőkönyvvezető 

 

 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság 5 tagjából 3 fő 
jelen van, így a bizottság határozatképes. Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kondek 
Zsolt bizottsági tagot jelöljék ki. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, igennel szavazzon.  
 
A bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül megválasztotta Kondek Zsolt 
bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
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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: 
 
12/2016. (II. 23.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2016. február 23-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt  ü l é s: 

 
1. Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

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

Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2015. évi beszámolójának és az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 2016. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
3. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2015. évi beszámolójának és a 2016. évi 

munkatervének jóváhagyásáról 
 

4. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2015. évi közművelődési 
feladatellátásáról szóló beszámolójáról 

 
5. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2015. évi beszámolójának és a 2016. évi 

munkatervének jóváhagyásáról 
 

6. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának, valamint 
könyvtár használati szabályzatának jóváhagyásáról 

 
 Előadó a 2-6. napirendi pontig: dr. Kovács Éva aljegyző 

 
7. Előterjesztés a hatvani óvodák intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról 

 
 Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 

8. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő úszásoktatás biztosításáról a 
Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye részére 

 
9. Előterjesztés a Heves Megyei Diák -és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város 

Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2016. évre 
 

10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 
2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról 
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 Előterjesztő az 1-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

11. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó beíratás előkészítéséről 
 

12. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet kereteinek 2016. évi felosztásáról 

 
13. Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben 

hozott lejárt határidejű határozatairól 
 
 Előadó a 8-13. napirendi pontig: dr. Kovács Éva aljegyző 
 Előterjesztő a 11-13. napirendi pontig: Tarsoly Imre bizottsági elnök 

 
14. Egyebek 

 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Tóth György István bizottsági tag 
A tavalyi költségvetés alapján lettek meghatározva az idei számok. Látjuk, hogy jelentős eltérés van 
a tervezett és a valós számok között. Nyilván ez pályázati pénzek miatt vannak így. Van más oka 
egyébként? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A negyedik negyedévi változásokat vettük számba, mégpedig a képviselő-testületi döntéseket és a 
többletbevételt. Elmondható, hogy jó évet zártunk. A helyi adóbevétellel az úgymond felhalmozási 
hitellel megvalósítandó pályázatokat vagy fejlesztéseket ki tudtuk váltani. Tehát működésben is 0-ra 
redukáltuk a hitelnek az előirányzatát. Ez még előirányzat. Ennek a teljesítését majd az április 30-i 
képviselő-testületi ülésen fogja a testület jóváhagyni. Tehát a 2015. évet jól zártuk, amire tudtuk 
építeni a 2016. év költségvetését és tervszámait. Az év végén pénzmaradvánnyal a következő évi 
kötelezettségeknél tudunk számolni. Az intézményvezetők is itt vannak, részükről is elmondható, 
hogy zökkenőmentes volt ez az év, tehát nem volt fennakadás a teljesítésben. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
13/2016. (II. 23.) 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 2015. évi 
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költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és 
az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2015. évi beszámolójának és az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 2016. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Látjuk, hogy nagyon sok rendezvény van. Jó munkát kívánunk hozzá. 
 
 
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: 
 
14/2016. (II. 23.) 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 2015. évi 
beszámolójának és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2016. 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 beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. március 4.  (értesítésre)    
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
15/2016. (II. 23.) 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 2015. évi 
beszámolójának és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2016. évi munkatervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) 2016. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2016. december 31.  (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
                2017. február 1. (a 2016. évi beszámoló elkészítésére)     
Felelős:    az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2015. évi beszámolójának és a 2016. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
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: 
 
16/2016. (II. 9.)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 2015. évi beszámolójának és a 2016. 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 beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. március 4. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
17/2016. (II. 23.) 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 2015. évi beszámolójának és a 2016. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2016. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2016. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)  
 2017. február 1. (a 2016. évi beszámoló elkészítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2015. évi közművelődési feladatellátásáról 
szóló beszámolójáról 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
18/2016. (II. 23.) 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 2015. 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.) 2015. évi közművelődési feladatellátásáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. március 4. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján    
 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2015. évi beszámolójának és a 2016. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
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. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
19/2016. (II. 23.) 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 
2015. évi beszámolójának és a 2016. 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, Radnóti tér 2.) 2015. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. március 4.  (értesítésre)    
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
20/2016. (II. 23.) 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 
2015. évi beszámolójának és a 2016. 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, Radnóti tér 2.) 2016. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2016. december 31.  (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
                2017. február 1. (a 2016. évi beszámoló elkészítésére)     
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának, valamint 
könyvtár használati szabályzatának jóváhagyásáról 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
21/2016. (II. 23.)sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva  
jóváhagyja az Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) szervezeti és működési 
szabályzatát és könyvtárhasználati szabályzatát. 
 
Határid ő: 2016. február 25. 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani óvodák intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
Tarsoly Imre bizottság elnök 
Intézményvezetők itt vannak, mint láttuk, lejár a megbízatásuk. Várjuk a pályázatokat. 
 
 
Egyéb 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
22/2016. (II. 23.)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 hatvani óvodák 
intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) elnevezésű intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) 
beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét képező 
tartalommal.  
 
Határid ő: 2016. április 15. .(pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
23/2016. (II. 23.)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 hatvani óvodák 
intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. elnevezésű intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) 
beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét képező 
tartalommal.  
 
Határid ő: 2016. április 15. (pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
24/2016. (II. 23.)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 hatvani óvodák 
intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor K út 13. elnevezésű intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására 
vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.  
 
Határid ő: 2016. április 15. (pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
25/2016. (II. 23.)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 hatvani óvodák 
intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy Zs út 10.) elnevezésű intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) 
beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét képező 
tartalommal.  
 
Határid ő: 2016. április 15. (pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
26/2016. (II. 23.)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 hatvani óvodák 
intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros L út 49-51.) elnevezésű intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) 
beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét képező 
tartalommal.  
 
Határid ő: 2016. április 15. (pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
27/2016. (II. 23.)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 hatvani óvodák 
intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) elnevezésű intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására 
vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.  
 
Határid ő: 2016. április 15. (pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő úszásoktatás biztosításáról a 
Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye részére 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
28/2016. (II. 23.)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 úszásoktatás biztosításáról a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 
részére 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 



 11 

Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa, 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 Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Kossuth tér 15.), Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 
(3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 69.)  részére. 
 
Határid ő: 2016. március 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján.  
 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1-től visszamenőlegesen 2016. 
december 31-ig biztosítja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat, (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 15.) Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye (3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 69.) 
részére az úszásoktatás fedezetét mindösszesen 277.500,- Ft értékben, amely a Hatvani Szolgáltató 
Intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2016. március 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2016. évre 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A civil alapból szintén támogatja az önkormányzat a középfokú és az általános iskolai 
diáksportkörök verseny rendezését. A megyei diák- és szabadidősport egyesülettel lehet szerződést 
kötni, hogy kifizetésre kerüljön az az összeg, amit a versenyeken elszámolnak. 
 
 
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: 
 
29/2016. (II. 23.)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 Heves Megyei Diák- és 
Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési 
megállapodásról a 2016. évre szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel  
(székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottság 
támogatására vonatkozóan, melyben 2016. évre 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást 
nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától 2016. december 31. napjáig kerül 
megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
30/2016. (II. 23.)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 Heves Megyei Diák-és 
Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési 
megállapodásról a 2016. évre szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel 
(székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság 
támogatására vonatkozóan, melyben 2016. évre 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint támogatást 
nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától 2016. december 31. napjáig kerül 
megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 
2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 

 
Tóth György István bizottsági tag 
Ez a különbözet a TAO-s pályázat miatt van? 
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Kondek Zsolt bizottsági tag 
Nem, ez a költségvetésben benne van, ugyanis minden évben beállításra került egy összeg, amit idén 
megemeltek, hogy ne kelljen pótlólag odaadni.  
 
dr. Kovács Éva aljegyző 
Polgármester úr is említette testületi ülésen.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Elvileg nem több pénzről van szó, csak tévedésből az előző került feltöltésre.  
 
 

Kocsis Attiláné bizottsági tag bejött az ülésterembe. 
Jelen lévő bizottsági tagok szám  4. 

 
A bizottság elnöke kérte, hogy a bizottság tegyen módosító javaslatot a kiosztott tervezet szerint. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
módosító indítványról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
31/2016. (II. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek 
támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen összesen 30.800.000,- Ft-ot biztosított a 
Futball Club Hatvan Egyesület részére, amely a Hatvan Város Önkormányzata és a kiemelt 
sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztésben tévesen 21.800.000,- Ft támogatási összegként került feltüntetésre. 
A költségvetésben a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére 3.000.000,- Ft 
támogatás került meghatározásra szemben az előterjesztésben szereplő 1.500.000,- Ft támogatási 
összeggel szemben. 
 
A fentiek alapján az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság az előterjesztéshez az alábbi  
 

módosító indítványt 
 
teszi: 
 
 
1. Az előterjesztés 1. határozati javaslatának szövegében a “21.800.000 Ft, azaz Huszonegymillió-

nyolcszázezer forint” szövegrész helyébe a “30.800.000 Ft, azaz Harmincmillió-nyolcszázezer 
forint” szöveg lépjen. 

 
2. Az előterjesztés 1. határozati javaslatának mellékletét képező együttműködési megállapodás 9. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
“9. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1–6. pontban foglalt feladatok megvalósításához az 

Egyesületnek támogatást nyújt. A támogatás éves összege: 30.800.000,- Ft, azaz 
Harmincmillió-nyolcszázezer forint. Az előző mondatban megjelölt összeget az 
Önkormányzat négy egyenlő részletben, a negyedév első hónapjának 10. napjáig utalja át 
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az Egyesület bankszámlájára. Az Önkormányzat éves költségvetésében a támogatás 
számára fedezetet biztosít.” 

 
3. Az előterjesztés 3. határozati javaslatának szövegében a “1.500.000 Ft, azaz Egymillió-

ötszázezer forint” szövegrész helyébe a “3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint” szöveg lépjen. 
 
4. Az előterjesztés 3. határozati javaslatának mellékletét képező együttműködési megállapodás 11. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
“11.Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-6. pontban foglalt feladatok ellátására az 
Egyesületnek támogatást nyújt. A támogatás éves összege 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió 
forint. Az előző mondatban megjelölt összeget az Önkormányzat négy egyenlő részletben, 
minden negyedév első hónapjának 10. napjáig utalja át az Egyesület bankszámlájára. Az 
Önkormányzat éves költségvetésében a támogatás számára fedezetet biztosít.” 

 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 8 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat a módosító indítvány figyelembe vételével támogatja, 
igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
32/2016. (II. 23.) 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 
Önkormányzata és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Népkert), melyben 2016. évre összesen 21.800.000 Ft, azaz huszonegymillió-nyolcszázezer 
forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától kezdődő és 
2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.  
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
33/2016. (II. 23.) 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 
Önkormányzata és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.), melyben 2016. évre összesen 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint 
támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától kezdődő és 2016. 
december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
34/2016. (II. 23.) 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 
Önkormányzata és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács utca 9.), melyben 2016. évre összesen 1.500.000 Ft, azaz 
egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. 
napjától kezdődő és 2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
35/2016. (II. 23.) 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 
Önkormányzata és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 3000 
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Hatvan, Kossuth tér 2.) az Atlétika Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2016. évre 
összesen 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 
2016. március 1. napjától kezdődő és 2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
36/2016. (II. 23.) 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 
Önkormányzata és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Úszó Klub Sportegyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Móricz Zsigmond utca 13/b.), melyben 2016. évre összesen 2.500.000 Ft, azaz kétmillió-
ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától 
kezdődő és 2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
37/2016. (II. 23.) 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 
Önkormányzata és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), melyben 2016. évre összesen 900.000 Ft, azaz kilencszázezer 
forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától kezdődő és 
2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
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Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
38/2016. (II. 23.) 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 
Önkormányzata és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 
Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel, melyben 2016. évre összesen 450.000 Ft, azaz 
négyszázötvenezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. 
napjától kezdődő és 2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
39/2016. (II. 23.) 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 
Önkormányzata és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 
Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatására vonatkozóan, 
melyben 2016. évre összesen 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatást nyújt. A 
megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától kezdődő és 2016. december 31. napjáig 
tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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11. napirendi pont 
Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó beíratás előkészítéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
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: 
 
40/2016. (II. 23.) 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 2016/2017. nevelési év beiratkozási időpontját 2016. április 25-26. 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 2016/2017. 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: 2016. március 20. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 
 
41/2016. (II. 23.) 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: 2016. március 20. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 

A 41/2016. (II. 23.) bizottsági határozat a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 
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12. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet kereteinek 2016. évi felosztásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ennek a költségvetését próbáltuk a 2015-ös évre építeni. Nem változtak a sarokszámok, illetve, 
hogy mire lehet pályázni. Március 1-ig lehet beadni a pályázatokat. Arra kérek mindenkit, hogy 
nézze meg, hogy tartalmilag, formailag megfeleljen. Úgy gondolom, hogy egy hónap múlva tudunk 
is dönteni benne, és a kapott összegeket fel tudják használni a tavaszi rendezvényekre. A támogatás 
másik fele pedig a második félévben kerül felhasználásra. 
 
 
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 és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
42/2016. (II. 23.) 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 2016. 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 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendeletében az „Alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. február 25. 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
13. napirendi pont 
Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
lejárt határidej ű határozatairól 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
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 határozatat hozta: 
 
43/2016. (II. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2015. évi átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatairól szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. február 24. 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 
14. napirendi pont 
Egyebek 
 
 
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.  
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

   ................................. ....................................  
 Kondek Zsolt       Tarsoly Imre 
  a bizottság tagja     a bizottság elnöke 
 


