
 
 

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

Bizottságának 2017. április 25-én a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
Igazoltan voltak távol: 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Sinkovics Erika  az Ady Endre Könyvtár vezetője 
 Padányiné Kalocsai Edit  a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
 Románné Kolozsi Mónika pályázó 
 Pappné Dr. Forgács Edit PhD. pályázó 
 Hargitai Géza pályázó 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 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 Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
70/2017. (IV. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2017. április 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
 
 



 

  

2

 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról  

Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről 
  
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
2. Előterjesztés az Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezéséről 
  

3. Előterjesztés köznevelési intézmények intézményvezetői pályázatának véleményezéséről 
  

4. Előterjesztés a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda intézményvezetője magasabb vezetői 
megbízásának meghosszabbításáról 

  
Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 
5. Előterjesztés a Hatvan város kulturális intézmények továbbképzési terveinek és 2017. évi 

beiskolázási terveinek jóváhagyásáról 
  
 Előadó a 2-5. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 

6. Egyebek 
 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért kitüntetés 
adományozására 

  
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról  
Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Elégedett irodavezető asszony a tavalyi évvel? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A bevételek és a kiadások teljesülése kapcsán - az 1. számú melléklet alapján - elmondható, hogy az 
önkormányzat eleget tett annak a kötelezettségnek pénzügyileg, amit felvállalt. Tehát azokat a 
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feladatokat finanszírozni tudtuk, amik egyrészt kötelező feladatok, másrészt önként vállalt 
feladatok. Az év végi pénzmaradvánnyal pedig a 2017. évre áthozott kötelezettségeket teljesíteni 
tudtuk. Év végén folyószámlahitelünk nem maradt, tehát pozitívan zártunk a tavalyi évben.  
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Tehát elégedett. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Soha nem elégedett az ember, mindig szeretne többet, de én úgy gondolom, hogy takarékos 
gazdálkodással azokat a célokat és feladatokat, amiket kitűzött az önkormányzat, azokat teljesíteni 
tudtuk. Mindig lehetne jobbat, többet, de én úgy gondolom, hogy nem lehetünk elégedetlenek. 
 
 
Egyéb 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: 
 
71/2017. (IV. 25.) 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. évi 
zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásról 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. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
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: 
 
72/2017. (IV. 25.) 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. évi 
zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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2. napirend 
Előterjesztés az Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Itt ül szemben a pályázó, van-e valakinek kérdése? 
 
Románné Kolozsi Mónika pályázó 
Ha valaki szeretne esetleg kiegészítést a pályázatommal kapcsolatban, nem kapott választ a benne 
lévőkben, akkor nagyon szívesen válaszolok. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Sok sikert kívánunk. 
 
 
Egyéb 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: 
 
73/2017. (IV. 25.) 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 Egri SZC Damjanich 
János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői pályázatának 
véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A) tagintézmény-vezetői 
pályázata vonatkozásában támogatja Románné Kolozsi Andrea Mónika beadott pályázati anyagát és 
kinevezését. 
 
Határid ő: 2017. május 10. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés köznevelési intézmények intézményvezetői pályázatának véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mai napon Csordásné Sallai Linda a pályázatát visszavonta, ezért az 1. határozati javaslat B 
pontjáról nem kell szavazni. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez csak egy véleményezés úgy tudom, tehát még bizonyos testületeken át fog menni, tanárokon, 
szülőkön, stb. Úgyhogy én csak a véleményemet szeretném mondani, hogy alkalmasnak találom a 
pályázókat.   
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 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: 
 
74/2017. (IV. 25.) 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 köznevelési 
intézmények intézményvezetői pályázatának véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. Számú Általános Iskola (székhely: 
3000 Hatvan, Szabadság út 13.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja Kutalik 
Márta beadott pályázati anyagát és kinevezését. 
 
Határid ő: 2017. május 10. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
75/2017. (IV. 25.) 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 köznevelési 
intézmények intézményvezetői pályázatának véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) intézményvezetői pályázata 
vonatkozásában támogatja Pappné Dr. Forgács Edit PhD. beadott pályázati anyagát és kinevezését. 
 
Határid ő: 2017. május 10. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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76/2017. (IV. 25.) 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 köznevelési 
intézmények intézményvezetői pályázatának véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola-Alapfokú Művészeti 
Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában 
támogatja Hargitai Géza beadott pályázati anyagát és kinevezését. 
 
Határid ő: 2017. május 10. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda intézményvezetője magasabb vezetői 
megbízásának meghosszabbításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Szintén jelen van az intézmény vezetője, szeretne-e hozzáfűzni valamit a pályázatához? 
 
Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Nem pályázat, hanem szakvizsga kötelezettség volt. Köszönöm szépen a lehetőséget, igyekeztem 
határidő előtt teljesíteni.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Jó munkát kívánunk. 
 
 
Egyéb 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: 
 
77/2017. (IV. 25.) 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 Vörösmarty téri 
Óvoda intézményvezetője magasabb vezetői megbízásának meghosszabbításáról 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: 
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3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) óvodavezetője, Padányiné Kalocsai Edit 2018. június 30-ig szóló 
intézményvezetői megbízását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (18) 
bekezdése alapján további három évvel, 2021. június 30. napjáig meghosszabbítja. 
 
Határid ő: 2017. április 30. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvan város kulturális intézmények továbbképzési terveinek és 2017. évi 
beiskolázási terveinek jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Szépen be vannak ütemezve. A továbbképzési költség saját pénzből megy, vagy támogatásból. 
 
Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár vezetője 
Nincs támogatás rá, ez mindenkinek a saját pénzéből megy. Amikor elkezdődött ez a 7 éves 
továbbképzési ciklus, akkor az elején még kaptunk támogatást különböző tanfolyamokra, 
oktatásokra, de egy jó pár éve ilyen már nincs. Egy uniós pályázatból mi hatvaniak kaptunk, az egri 
megyei könyvtárral voltunk egy konzorciumban 2014-2015-ben a könyvtárban minden munkatárs 
elvégzett egy legalább 60 órás oktatást, de ez már nincs, csak saját pénzből. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A saját pénz ez nem azt jelenti, hogy a dolgozók saját pénze, ugye? 
 
Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár vezetője 
De. Ez nincs benne a költségvetésben.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Azért kérdeztem, mert én is így tudtam, de mindenki, a pedagógusok is így vannak.  
 
Hargitai Géza pályázó 
Néhány évvel ezelőttig volt egy ez a címkézett összeg, ami a pedagógus továbbképzésre szolgált, 
addig nem kötelezhettük a pedagógusokat erre. Ez néhány évig tartott, és házon belül tudtunk 
produkálni 30 órát.  
 
Románné Kolozsi Mónika pályázó 
Nálunk van rá lehetőség, hogy minden intézménynél néhány kolléga kaphat támogatást. 
Természetesen nálunk az a feltétel, hogy ez diploma szerzéshez legyen szükséges, vagy egy 
főiskolait csinálni egyetemi szintűvé. 
 
Padányiné Kalocsai Edit a Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Nálunk korlátozott az intézményvezetők és kollégák képzésének támogatása. 
 
Pappné Dr. Forgács Edit pályázó 
Nálunk a mesterképzést sem támogatták. Van 3 kolléga, akik most ezt önköltséggel csinálják.  
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Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Pedig ezek nagyon magas költségek. Egy tanfolyam is 100-120 ezer forint. 
 
 
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: 
 
78/2017. (IV. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) továbbképzési tervét jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
 
79/2017. (IV. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) 2017. évi beiskolázási tervét 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
 
80/2017. (IV. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) továbbképzési tervét 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. december 31.  (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
 
81/2017. (IV. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2017. évi beiskolázási 
tervét jóváhagyólag elfogadja. 
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Határid ő: 2017. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
 
82/2017. (IV. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 
továbbképzési tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény megbízott igazgatója 
 
 
83/2017. (IV. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2017. évi 
beiskolázási tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény megbízott igazgatója 
 
 
6. 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, zárt ülést rendelt el. 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Kondek Zsolt Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 tagja elnöke 


