
 
 

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

Bizottságának 2017. február 21-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  
 
Igazoltan volt távol: 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Pető Lászlóné Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 
 Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
 Tircsi Erika Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
 Simon Attiláné Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 
 Nagy Zsoltné Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
 Varsányiné Kondek Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 
 Padányiné Kalocsai Edit Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
 Sinkovics Erika Ady Endre Könyvtár vezetője 
 Tyukodiné Márkus Mariann Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény vezetője 
 Tompa Z. Mihály VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház vezetője 
 Valló Ede Grassalkovich Művelődési Ház vezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes a 
5 bizottsági tagból 4 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 3 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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23/2017. (II. 21.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2017. február 21-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 VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2016. évi közművelődési 

feladatellátásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról 
 
 

2. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról és a 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
3. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadásáról és 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 

4. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadásáról és 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
5. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák továbbképzési 

programjának elfogadásáról 
 

 Előadó az 1-5. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

6. Előterjesztés a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beíratás előkészítéséről 
 

7. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet kereteinek 2017. évi felosztásáról 

 
8. Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben 

hozott lejárt határidejű határozatairól 
 
 Előadó a 6-8. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő a 6-8. napirendi pontig: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 
 

9. Egyebek 
 

 
1. napirend 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2016. évi közművelődési feladatellátásáról 
szóló beszámolójának jóváhagyásáról 
 
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. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
24/2017. (II. 21.) 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 2016. évi közművelődési feladatellátásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról 
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.) 2016. évi közművelődési feladatellátásáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. március 3. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról és a 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan 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: 
 
25/2017. (II. 21.) 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 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és a 2017. 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 tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. március 3. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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26/2017. (II. 21.) 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 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és a 2017. 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.) 2017. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2017. december 31.  (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 

    2018. február 8. (a 2017. évi beszámoló elkészítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadásáról és 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan 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: 
 
27/2017. (II. 21.) 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 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2017. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 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 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. március 3.  (értesítésre)    
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
28/2017. (II. 21.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
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Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2017. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 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 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2017. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2017. december 31.  (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
                2018. február 8. (a 2017. évi beszámoló elkészítésére)     
Felelős:   az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról és 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan 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: 
 
29/2017. (II. 21.) 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 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2017. 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.) 2016. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. március 3. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
30/2017. (II. 21.) 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 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2017. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 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 Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2017. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
                2018. február 8. (a 2017. évi beszámoló elkészítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák továbbképzési 
programjának elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 7 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: 
 
31/2017. (II. 21.) 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 által fenntartott óvodák továbbképzési programjának elfogadásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési 
programját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. március 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
32/2017. (II. 21.) 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 által fenntartott óvodák továbbképzési programjának elfogadásáról 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 Lázár út 49-51.) 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési 
programját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. március 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
33/2017. (II. 21.) 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 által fenntartott óvodák továbbképzési programjának elfogadásáról 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-Zsilinszky út 10.) 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési 
programját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. március 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
34/2017. (II. 21.) 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 által fenntartott óvodák továbbképzési programjának elfogadásáról 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 Kálmán utca 13.) 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. március 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
35/2017. (II. 21.) 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 által fenntartott óvodák továbbképzési programjának elfogadásáról 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 Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. március 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
36/2017. (II. 21.) 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 által fenntartott óvodák továbbképzési programjának elfogadásáról 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.) 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. március 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
37/2017. (II. 21.) 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 által fenntartott óvodák továbbképzési programjának elfogadásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési programját 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. március 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beíratás előkészítéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
 



 

  

9

Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Szinte most kezdtük az évet, de már a következő évről kell döntéseket hozni. 
 
 
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: 
 
38/2017. (II. 21.) 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 2017/2018. nevelési év beiratkozási időpontját 2017. április 24-25. 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 2017/2018. 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: 2017. március 20. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 
 
39/2017. (II. 21.) 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 határozat mellékletét képező 
utcanévjegyzék alapján hagyja jóvá. 
 
Határid ő: 2017. március 20. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 

A 39/2017. (II. 21.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 
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7. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet kereteinek 2017. évi felosztásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mindenkit bíztatok arra, hogy ha lehetősége van, és a keretekbe belefér, akkor adja be a pályázatát. 
Tavasszal és ősszel lehet pályázni, és igyekszünk ezt a pénzt minél hamarabb eljuttatni a 
támogatottaknak. Minél több a pályázó, annál kevesebb jut a megadott összegből egy-egy 
pályázónak, de ha kevésbé vannak sokan, akkor egy picivel több összeg szokott jutni.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Milyen szempontok alapján dől el, hogy ki milyen támogatást kap? 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Ebben az évben is a képviselő-testület fogadta el az egész keretösszeget, tehát a 13 millió forintot a 
költségvetéssel. A pályázat kiírásra került február 1-jével, a pályázati beadási határidő március 3-a, 
tehát hamarosan le fog járni. Ezek éves keretösszegek, amik meg vannak határozva. A rendeletünk 
szerint ez 50-50%-ban oszlik meg a tavaszi és őszi pályázati időszakban, kivéve a sportkeretet, mert 
ott 60-40%-ban oszlik meg a keret. Egyébként majd a bizottság fog javaslatot tenni a képviselő-
testületnek, hogy ezek az összegek hogyan legyenek felosztva. Egy pályázat maximum 200 ezer 
forintot nyerhet el, ezt a rendeletünk, illetve a pályázati adatlapunk írja elő. Természetesen 
figyelembe vesszük, hogy ki milyen összegre pályázik. Nem mindenki szokott a maximális 
összegre pályázni. Ezen túlmenően, figyelembe szokták venni a beérkezett pályázatok számát, tehát 
ha most az ifjúsági keretre 1 500 000 forintot határoz meg a bizottság, de ide a vártnál nagyobb 
számú pályázat érkezik be, akkor előfordulhat az, - amiről majd szintén a bizottság dönt,- hogy az 
önszerveződő keretből, vagy más keretből ahová kevesebb pályázat érkezik, átcsoportosít ide. A 
keretek tapasztalati adatok alapján lettek meghatározva, tavaly is ilyen keretek lettek meghatározva. 
Tehát ez majd a beérkezett pályázatok számától is függ, illetve majd attól is, hogy milyen 
összegekre tartanak igényt a civil szervezetek. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
A szociális és egészségügyi keret mit takar? 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Ezt a Hatósági Irodán szokták kezelni, itt is szintén van lehetőség az átcsoportosításra, tehát akár a 
megnövelésére is, hogyha ide nagyobb számú pályázat érkezne be. Itt is szintén a rendelet 
melléklete a pályázati adatlap, amit ki kell tölteni. Az a tapasztalat, hogy 3-4 pályázat szokott 
beérkezni, tehát ez a keret elég szokott lenni, de átcsoportosítással növelhető ez is.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Valóban így volt, a tavalyi évben 1 millió forint volt a hátrányos helyzetű, tehetséges gyerekek 
utaztatására, és versenyeztetésére. Szinte alig volt rá igény, így az 1 millió forintot 500 ezer forintra 
vettük le erre az évre. Az intézményvezetőkön keresztül mindenki értesült erről, de mégsem vették 
sokan igénybe. 
 
Egyéb 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: 
 
40/2017. (II. 21.) 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 felosztását az alábbiak szerint állapítja meg a 2017. 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 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a „Civil Alap” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. február 22. 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben 
hozott lejárt határidejű határozatairól 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
41/2017. (II. 21.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2016. évi átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatairól szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. február 22. 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 
9. napirend 
Egyebek  
 
 
 
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. 
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