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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 

Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 
 a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről 
 
 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnöke-helyettese 
 Kondek Zsolt a bizottság tagja 
 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 
 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 
  
 Révész Péter Gazdasági Főosztály, főosztályvezető 
 Kovács János Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, 

osztályvezető 
 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívottak: 
 
 Jellinek János Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 

igazgató 
 Matiszlovicsné Horváth Éva Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 

igazgató-helyettes 
 Sinkovics Erika Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 

igazgató-helyettes 
 Kassa Andrásné  
 Deák Istvánné  
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese köszöntötte a résztvevőket. 
Megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő jelen van így a bizottság határozatképes. 
Javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

46/2010. (XII. 16.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2010. december 16-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
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N a p i r e n d :  

Nyílt ülés: 

 

1./ Előterjesztés a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
átszervezéséről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János osztályvezető 
 (határozat, minősített többség) 

 
2. Tájékoztató a „MÁV tanműhely” néven ismert hatvani 2602 hrsz.-ú 

ingatlanról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Révész Péter főosztályvezető 
 (tájékoztató, tudomásulvétel) 

 
3./ Egyebek 

 
1. napirend: Előterjesztés a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
átszervezéséről 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyetese ismertette a napirendet. 
 
Kovács János osztályvezető elmondta, hogy egy folyamat része ez az előterjesztés, melyet 
a Képviselő-testület a 633/2010. számú határozatával kezdeményezett. Az anyagban már a 
kész megszüntető okiratokról és a jogutód intézmények alapításáról döntenek a 
bizottságok és a képviselő-testület. Az előterjesztés mellékletét képezi a folyamat 
költségvonzata és a miniszteri vélemény is. 
 
Jellinek János igazgató elmondta, hogy a formai dolgoktól eltekintve egy nagyon jól 
előkészített anyag, amiben látszik a szakmaiság is. A fenntartó joga és lehetősége a 
változtatás. Az új városi kulturális politika igénye az, hogy 2 új intézmény legyen. 
Véleménye szerint a megbízott vezetők kiválasztása jó, hiszen olyan szakmailag elismert 
emberek, akiknél alkalmasabbat nem választhattak volna jelenleg. Reményei szerint a 
későbbiekben is ez a két ember vezetheti majd az intézményeket. Magasan kvalifikált jól 
képzett emberek. Véleménye szerint a személyi kérdések még nem teljesen megfelelőek. 
 
Kovács János osztályvezető elmondta, hogy a folyamat során lesznek még további 
felmérések és pénzügyi számítások. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
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A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 1. 
határozati javaslat támogatását. 
A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

47/2010. (XII. 16.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselőtestületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Városi 
Művelődési Központ és Könyvtárat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) 2010. 
december 31-ével jogutódlással megszünteti, és a jelen határozat mellékletét 
képező megszüntető okiratot jóváhagyja. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján 

 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 2. 
határozati javaslat támogatását. 
A bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

48/2010. (XII. 16.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselőtestületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
államháztartásról szóló 1992. évi 38. törvény 95. § (1) és (5) bekezdésében 
meghatározott átszervezés miatt a Hatvan Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) magasabb beosztású 
igazgatójának, Jellinek Jánosnak az intézményvezetői megbízását 2010. december 
31-ével visszavonja. 
 
Határidő: 2010. december 31. (a munkajogi dokumentumok kiadásáért) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján 

 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 3. 
határozati javaslat támogatását. 
A bizottság 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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49/2010. (XII. 16.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. 
december 31-ével megszűnő Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) jogutódjaként 2011. január 1-jével 
létrehozza önálló jogi személyiségű, önállóan működő költségvetési szervként a 
Grassalkovich Művelődési Ház intézményét 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám 
alatti székhellyel, és a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot 
jóváhagyja. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján 

 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 4. 
határozati javaslat támogatását. 
A bizottság 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2010. (XII. 16.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselőtestületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat 
melléklete szerint a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) igazgatói állására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást kíván 
közzétenni. 
 
Határidő: 2011. január 15. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézményi-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 5. 
határozati javaslat támogatását. 
A bizottság 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2010. (XII. 16.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár átszervezéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselőtestületnek elfogadásra: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Matiszlovicsné 
Horváth Évát 2011. január 1-jétől az igazgatói álláshelyre kiírt pályázat sikeres lezártáig, 
de legkésőbb 2011. május 31-ig a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) magasabb vezető beosztású igazgatójának bízza meg. Az illetményét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény 
végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- a I fizetési osztály 13 fizetési fokozat garantált illetménye:  252.405,- Ft 
- további szakképesítés:         17.668,- Ft 
- összesen:         270.073,- Ft 
- összesen kerekítve:        270.100,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló 
   illetményrész           38.700,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék:         45.000,- Ft 
- mindösszesen:        353.800,- Ft 
 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján (a munkajogi 
dokumentumok kiadásáért) 
Határidő: 2010. december 31. 

 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 6. 
határozati javaslat támogatását. 
A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

52/2010. (XII. 16.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselőtestületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. 
december 31-ével megszűnő Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) jogutódjaként 2011. január 1-jével 
létrehozza önálló jogi személyiségű, önállóan működő költségvetési szervként az 
Ady Endre Könyvtár intézményét 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. szám alatti 
székhellyel, és a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot jóváhagyja. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján 

 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 7. 
határozati javaslat támogatását. 
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A bizottság 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2010. (XII. 16.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselőtestületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat 
melléklete szerint az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) 
igazgatói állására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást kíván közzétenni. 
 
Határidő: 2011. január 15. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézményi-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 8. 
határozati javaslat támogatását. 
A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

54/2010. (XII. 16.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár átszervezéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselőtestületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sinkovics Erikát 2011. 
január 1-jétől az igazgatói álláshelyre kiírt pályázat sikeres lezártáig, de legkésőbb 2011. 
május 31-ig az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) magasabb 
vezető beosztású igazgatójának bízza meg. Az illetményét a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról a 
művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- a I fizetési osztály 10 fizetési fokozat garantált illetménye:  225.425,- Ft 
- további szakképesítés:         15.780,- Ft 
összesen:         241.205,- Ft 
- összesen kerekítve:        241.200,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló 
   illetményrész           13.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék:         45.000,- Ft 
− mindösszesen:        299.200,- Ft 
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján (a munkajogi  
dokumentumok kiadásáért) 
Határidő: 2010. december 31. 

 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 9. 
határozati javaslat támogatását. 
A bizottság 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2010. (XII. 16.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselőtestületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében a Grassalkovich Művelődési 
Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) működése kapcsán 
többletkiadásként betervezi az alábbiakat: 
a) személyi jellegű kiadásként 1 fő után magasabb vezetői pótlékot, melynek 
összege 629.000,- forint; 
b) dologi jellegű kiadásként a Grassalkovich Művelődési Ház 
székhelyintézményének használatba vételéhez kapcsolódó, a 2003. költségvetési 
év tényadataiból számított, várható közüzemi (víz, gáz, villamosáram) 
költségeket összesen 3.100.000,-   forint; 
c) a Grassalkovich Művelődési Ház székhelyintézményének használatba 
vételéhez kapcsolódóan az elvégzendő felújítási munkák, valamint az intézmény 
működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges pénzügyi 
fedezetet további felmérés alapján. 
 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
Határidő: 2011. február 15. 

 
2. napirend: Tájékoztató a „MÁV tanműhely” néven ismert hatvani 2602 hrsz.-ú 
ingatlanról 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangozott el. 
 
A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
3. napirend: Egyebek 
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Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese elmondta, hogy az egyebek 
napirendet amiatt kellett napirendre venni, mert Kondek Zsolt képviselő úrnak lenne ezen 
napirenden belül javaslata. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy a 2010. december 14-ei ülésen meghozott 
34/2010. sz. Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozatot, mely a Heves 
Megyei Önkormányzat tartozásával kapcsolatos előterjesztéshez készült módosító 
indítványt tartalmazza szeretné ha a bizottság hatályon kívül helyezné. Ennek oka, hogy 
az ülést követően került tudomására, hogy a polgármester kezdeményezett ezzel 
kapcsolatban megbeszéléseket, és ennek tudatában nem kellene a képviselő-testület elé 
terjeszteni a módosító indítványt. 
 
A bizottság tagja javasolta a bizottságnak a módosító indítvány hatályon kívül helyezését. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

56/2010. (XII. 16.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága úgy dönt, hogy a 34/2010. (XII. 14.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

 
A bizottság elnök-helyettese megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 8:40 órakor 
bezárta a nyílt ülést. 
 

k.m.f. 
 
 
 

 ................................... ................................  
 Bitter Bettina  Köves Gábor Nándorné 
 jegyzőkönyvvezető  a bizottság elnök-helyettese 


