
 
 

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

Bizottságának 2017. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 1130 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 
Igazoltan voltak távol: 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes a 
5 bizottsági tagból 3 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 Rákócziné Lózs Csilla legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Rákócziné Lózs Csilla 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
17/2017. (I. 26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2017. január 26-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. Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvoda, valamint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által 

benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról 
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 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvoda, valamint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által 
benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Elnézést kérünk a bizottság tagjaitól, hogy utolsó pillanatban össze kellett ülnie a bizottságnak, de 
sajnálatos módon későn került kiírásra a pályázat, és az egyik óvoda tegnap délután, a másik pedig 
ma reggel jelezte, hogy ennek ellenére szeretnének részt venni ezen a bázisóvoda pályázaton. A 
benyújtási határidő 2017. január 31., addig már testületi ülést nem lehet összehívni, ezért gondoltuk, 
hogy ha a bizottság tagjai ráérnek, akkor már a mostani testületi ülésre be kellene vinni az 
előterjesztést. Köszönjük szépen. 
 
 
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: 
 
18/2017. (I. 26.) 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 Varázskapu 
Óvoda, valamint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges 
hozzájáruló nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 
Hatvan, Bajcsy–Zsilinszky út 10.) fenntartója, felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
Oktatási Hivatal által meghirdetett az „Oktatási hivatal bázisintézménye” című, a Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda által megvalósítandó pályázathoz szükséges támogató, hozzájáruló 
nyilatkozat aláírására. 
 
Határid ő: 2017. január 27. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
19/2017. (I. 26.) 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 Varázskapu 
Óvoda, valamint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges 
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hozzájáruló nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) intézményének fenntartója, felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
Oktatási Hivatal által meghirdetett az „Oktatási hivatal bázisintézménye” című, a Hatvani 
Varázskapu Óvoda által megvalósítandó pályázathoz szükséges támogató, hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2017. január 27. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
 
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. 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Rákócziné Lózs Csilla Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 elnökhelyettese elnöke 


