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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2012. július 11-én 9:40 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Paronai Richárd irodavezető, Jegyzői Iroda 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 Meghívottak: 

 Varsányiné Kondek Mónika óvodavezető, Varázskapu Óvoda 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság jelenlévő tagjainak száma 3 fő, így a 
bizottság határozatképes. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek elfogadását. 
A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

175/2012. (VII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2012. július 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Nyílt ülés: 

 

 1./ Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
átvételével kapcsolatos döntésekről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Szilágyiné Nagy Katalin osztályvezető 

(határozat, minősített többség) 
 
 

 2./ Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola fenntartói többletóra 
kérelméről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Szilágyiné Nagy Katalin osztályvezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 

3./ Előterjesztés a Varázskapu Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
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 Előadó: Szilágyiné Nagy Katalin osztályvezető 
(határozat, minősített többség) 
 

 
1. napirend: Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átvételével 
kapcsolatos döntésekről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a zártkörű tárgyalást egy pályázó 
sem kérte. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

176/2012. (VII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
átvételével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) 2012. január 1. napjával hatályba lépett alapító okiratát 
2012. július 31. napi hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okiratnak az alábbi preambulum része törlésre kerül: 
 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § -a alapján, figyelemmel a megyei 

intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei 

önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével 

összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII.07.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés d) pontjára, a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az államháztartásért felelős 

miniszter előzetes egyetértésével –  az alábbi alapító okiratot adom ki:” 

 
2. Az alapító okirat 2.b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2.b) A költségvetési szerv telephelye: 

 

       3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2., Kodály Zoltán Általános Iskola 

       3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17., Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 

       3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8., Szent István Általános Iskola” 

 
3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3.  Az irányító szerv neve, székhelye: 
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      Hatvan Város Önkormányzata 

      3000 Hatvan, Kossuth tér 2.” 

 
4. Az alapító okiratnak az alábbi 4. pontja törlésre kerül, és az eredeti 5-17. pontok számozása 4-16. pontra 
módosul. 
 
5. Az alapító okirat új 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
 
 
„Besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

Pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv neve, székhelye: 
  Hatvan Város Polgármesteri Hivatala 

 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.” 
 
6. Az alapító okirat új 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„10. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 
„Az intézmény élén igazgató áll, aki magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Az igazgatót a hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás kereteiben Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester útján gyakorolja.” 

 
7. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„11.  A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

 
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, amelyekre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet 
munkavállalói, amelyekre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a munka 
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatályos rendelkezései az irányadó. A foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási 
jogviszony) az irányadó.” 

 
8. Az alapító okirat új 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„12. Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 400 fő” 

 
9. Az alapító okirat új 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 

 
„Az intézmény saját ingatlannal nem rendelkezik. Külön megállapodás alapján a feladatok ellátására 
az intézmény rendelkezésére – használatára – áll a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonát 
képező, az intézmény részére ingyenes használatba adott: 

a) Ingatlan vagyon: 

- a 2755 helyrajzi számon lévő (természetben 3000 Hatvan, Balassi B. u. 36.) 1.350 m2 osztatlan területű 

ingatlan a rajta lévő épületegyüttessel, 
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     - az 5109/2  helyrajzi számon lévő (természetben 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.)  3*20   m2 területű 

ingatlan a rajta lévő épületegyüttessel. 

 

     - a 2601 helyrajzi számon lévő (természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) 2*16 m2 és 1*54 m2 területű 

ingatlan a rajta lévő épületegyüttessel. 

 

- a 2869  helyrajzi számon lévő (természetben 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) 1*46 m2 és 1*48 m2 területű 
ingatlan a rajta lévő épületegyüttessel. 

 

b) Ingó vagyon: 

Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori vagyonmérleg 
tartalmazza.” 

 
10. Az alapító okirat új 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„15. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog: 

 

A közoktatási intézmény jogosultsága a vagyontárgyak rendeltetésszerű használatára terjed ki Hatvan 
Város Önkormányzata vagyongazdálkodásáról szóló rendelete alapján.” 
 

 
11. Az alapító okirat záró rendelkezésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„17. Záró rendelkezések: 
 
Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációját képezi. 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ……. számú, 2012. ….. …-án aláírt alapító 
okirata hatályát veszti. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alapító okiratot …./2012. (VII. 11.) sz. határozatával 
hagyta jóvá.” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
Határidő: 2012. július 31. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

177/2012. (VII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
átvételével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) a jelen határozat mellékletét 
képező költségvetés tervezetet 2012. augusztus 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a 2011. év tényadatai alapján elfogadja. 
 
Határidő: 2012. július 31. (az előirányzatok betervezésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Gazdálkodási Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 3. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

178/2012. (VII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
átvételével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 23. § (5) bekezdése alapján a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény jelenlegi igazgatójának megbízását 2012. július 31. napjával visszavonja. 
 
Határidő: 2012. július 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 4. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

179/2012. (VII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
átvételével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 36.) magasabb vezetői, igazgatói megbízásának ellátására pályázatot ír ki, 
és egyben felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályáztatással kapcsolatos feladatokat lássa el. 
 
Határidő: 2012. július 13. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Jegyzői Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 5. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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180/2012. (VII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
átvételével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) igazgatói (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátásával 2012. július 31. napjától az intézmény vezetésére kiírt pályázati eljárás 
eredményes lezárásáig Hargitai Gézát bízza meg. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- a I fizetési osztály 10 fizetési fokozat garantált illetménye: 216.905,- Ft 
- további szakképesítés (Kjt. 66. § (4) bek.): 15.183,- Ft  
- összesen: 232.088,- Ft 
- összesen kerekítve: 232.000,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetményrész 91.900,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (230%): 46.000,- Ft 
- mindösszesen: 369.900,- Ft 
Az összeg az intézmény saját költségvetésében rendelkezésre áll 
 
Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Jegyzői Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 6. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

181/2012. (VII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
átvételével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának elfogadásáról szóló 350/2012. (V. 31.) számú 
határozatát, valamint az ezt módosító 389/2012. (VI. 28.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. A 
képviselő-testület a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. június 
30-án kelt, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által kiadott alapító okiratát 2012. 
július 31. hatállyal visszavonja. 
 
Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Jegyzői Iroda útján 

 
2. napirend: Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola fenntartói többletóra kérelméről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 



7 

Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja kérte, hogy írásos tájékoztatást adjanak ki részére arról, hogy a 
működési hiány terhére ebben az évben milyen összeg lett engedélyezve összesen. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

182/2012. (VII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola fenntartói többletóra 
kérelméről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bajza József Gimnázium 
és Szakközépiskola feladatellátási helyen 2012. augusztus 1. napjától az oktató-nevelő munka 
összetettsége, bizonyos iskolai feladatok koordinálása és a város által szervezett rendezvényekbe 
való aktívabb bekapcsolódás érdekében heti 18 fenntartói többletóraszám kerüljön biztosításra, és 
erre a képviselő-testület a 2012. gazdasági évben 365.760,- Ft, valamint az igazgatóhelyettesi 
pótlékra 152.400,- Ft pénzügyi fedezetet biztosít, melynek fedezete a Hatvan város 2012. évi 
költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a működési hiány terhére 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2012. augusztus 1. (a határozat megküldésére)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda és a Gazdálkodási Iroda útján 

 
3. napirend: Előterjesztés a Varázskapu Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

183/2012. (VII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Varázskapu Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 158/2012. (III. 29.) sz. határozatát hatályon 
kívül helyezi és a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) alapító okiratának 2012. 
április 1-jén kelt módosító okiratát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
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A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

184/2012. (VII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Varázskapu Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 9.) 
270/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott  alapító okiratát 2012. július 12. hatályba 
lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 
    1. Az alapító okirat 2.6. pontja a  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
   
    „2.6. A közoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: 
 
  A rendelkezésre bocsátott ingatlan- és ingóvagyon Hatvan Város Önkormányzatának   
 tulajdona. 
 
  Hatvan, Jókai utca 9.:   2213 hrsz. telek:  2266 m2 

       beépített alapterület:  529 m2  
       hasznos alapterület:  450 m2 

       csoportszobák száma:  3 
       melegítőkonyha”  
 
  2.  Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
  „7. Záró rendelkezés: 
 
        Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
 
       Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 270/2011. (V. 26.) számú határozatával 

 jóváhagyott, a …...../2012. (    ) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító  okirat 2012. 
július 12. napjától hatályos.” 

 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határidő: 2012. július 12 . (az alapító okirat kiadására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Jegyzői Iroda útján 
 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a munkát és a részvételt, majd 15:35 órakor bezárta a nyílt 
ülést. 
 

k.m.f. 
 .......................................... ....................................... 
 Bitter Bettina  Tarsoly Imre 
 jegyzőkönyvvezető  a bizottság elnöke 


