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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2012. december 11-én 15:00 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 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 

 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Paronai Richárd irodavezető, Jegyzői Iroda 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 Meghívottak: 

 Jagodics István igazgató, Kodály Zoltán Általános Iskola 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság jelenlévő tagjainak száma 4 fő, így a 
bizottság határozatképes. Javasolta, hogy a meghívót módosítsák akként, hogy a 3., 4., és 5. napirend 
kerüljön le a napirendről. 
 
A módosítást a bizottság egyhangúlag támogatta. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek elfogadását a 
módosításokkal egységesen. 
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

254/2012. (XII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

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

Nyílt ülés: 

 
 1./ Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

 2./ Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
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 3./ Előterjesztés a Kodály Zoltán Általános Iskola dolgozói státuszának módosításáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 

 4./ Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

 5./ Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 
megállapodásról 

 
 Előterjesztő: Hatvan Város Polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

 6./ Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 
2013. évi albérletbe adásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan Város Polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 7./ Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben 

meghozott döntéseiről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
Zárt ülés: 

 
 1./ Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj, és a 

„Hatvan Város Együttműködő Partnere” különdíj adományozására 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

1. napirend: Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 
 
Tarsoly Imre elnök ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

255/2012. (XII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a képviselő-testület 2013. évi munkatervéről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 
2013. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítését 
a munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja bizottságait, hogy a jövő évi 
munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjei figyelembevételével fogadják el. 
 
Határidő: 2012. december 21. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
2. napirend: Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tarsoly Imre elnök ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt 1. határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

256/2012. (XII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 14-i hatállyal elfogadja az 
önkormányzat jelen határozat melléklete szerinti tevékenységeinek felsorolását. 
 
Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt 2. határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

257/2012. (XII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 1-i hatállyal elfogadja az 
önkormányzat jelen határozat melléklete szerinti tevékenységeinek felsorolását. 
 
Határidő: 2013. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

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

258/2012. (XII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a benne foglalt 
rendelettervezetet  ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

3. napirend: Előterjesztés a Kodály Zoltán Általános Iskola dolgozói státuszának módosításáról 
 
Tarsoly Imre elnök ismertette a napirendet. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese azt kérdezte, hogy a Kodály miért maradt ki legutóbb? 
 
Jagodics István igazgató elmondta, hogy a gazdasági ügyintéző gondolkodási időt kapott, hogy vállalja-e a 
státusz módosítását, vagy más lehetőséget választ helyette. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

259/2012. (XII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Kodály Zoltán Általános Iskola dolgozói státuszának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólag jóváhagyja, hogy 2012. december 1. napjától 
a Kodály Zoltán Általános Iskolában (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) fő gazdasági 
ügyintézői munkakört betöltő személy pedagógiai asszisztensi munkakörben kerül 
továbbfoglalkoztatásra. 
 
Határidő: értelem szerűen 
Felelős: az intézményvezető (a munkakör rendezésére) 

 
 
4. napirend: Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
Tarsoly Imre elnök ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt határozati javaslat támogatását. 
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A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

260/2012. (XII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár 691/2010. (XII. 16.) számú 
határozatával elfogadott Alapító Okiratát 2012. december 17. napi hatályba lépés mellett az alábbiak 
szerint módosítja:  

 
1. Az Alapító okirat I. pont első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„I. Általános rendelkezések 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 10. § (1) bekezdés g) pontja felhatalmazása, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-
a előírásai értelmében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adja 
ki:”  
 
2. Az Alapító okirat V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„V. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 
Ady Endre Könyvtár (székhely): 

3000 Hatvan, Kossuth tér 3. Hrsz.: 3012/1 - az ingatlan területe: 926 m2
 

- a beépített hasznos alapterület: 1716 m2 
Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Fiókkönyvtár (telephely): 
3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 13. Hrsz.: 504 - az ingatlan területe: 1444m2  
- beépített terület: 240 m2 
Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata 
Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületét 
illeti meg.” 
 
3. Az Alapító Okirat VIII. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„VIII. Hatályba lépés:  
Jelen okirat 2012. december 17-én lép hatályba.” 
 
4. Az Alapító Okirat IX. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„IX. Záró rendelkezések: 
Jelen alapító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 691/2010. (XII. 16.) sz. 
határozatával adta ki és …../2012. (XII. 13.) sz. határozatával módosította. Az alapító okirat nem 
selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi.” 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt jóváhagyólag elfogadja 
a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, 
továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 14. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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5. napirend: Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 
megállapodásról 
 
Tarsoly Imre elnök ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

261/2012. (XII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 
megállapodásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a közművelődésről 
szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján egyes közművelődési 
feladatok ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt Ferenc Művelődési 
Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2013. január 1. napjától 2013. december 31. 
napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 550.000,- Ft éves támogatással járul hozzá, és egyben felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
6. napirend: Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 
2013. évi albérletbe adásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja véleménye szerint nem szerencsés a költségvetés elfogadása előtt már 
meghatározni, hogy mire fogják költeni a pénzt a nélkül, hogy tudnák mennyit szán a témára a leendő 
költségvetés. 
 
Jagodics István igazgató javasolta, hogy a következő években valahogy egységesítsék az úszást, mert a 
munkaszervezésnél sok problémát okoz az, hogy 4-6 óra váltakozva jelentkezik az időszakokban. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt 1. határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

262/2012. (XII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 
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2013. évi albérletbe adásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda 
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits 
Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója, továbbá mint a városi óvodák 
fenntartója és általános iskolák működtetője egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát 
az uszoda bérlője, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2.) intézményi úszásoktatás céljára, a korábban megkötött bérleti szerződéseket 
érvényben tartva, albérletbe adja a hatvani önkormányzati fenntartású óvodák és az önkormányzat 
által működtetett általános iskolák, valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési 
megállapodás 7. pontja értelmében (továbbiakban: megállapodás) az Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére. 2. Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2013. január 1-től 2013. december 31-ig biztosítja az intézményi úszásoktatás 
fedezetét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint mindösszesen 19.558.350,-Ft+ÁFA értékben, 
amelyből az óvodákra eső 2.535.750,- Ft az önkormányzat költségvetésében átcsoportosításra kerül. Az 
általános iskolákra eső 17.022.600,- Ft+ ÁFA az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, 
valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott 
pénzeszközként 2.050.650,- Ft+ÁFA a 2013. évi költségvetés terhére.  
 
Határidő: 1.) 2012. december 31. (az albérleti szerződések aktualizálására) 

 2.)  2013. február 15. (az önkormányzat 2013. évi költségvetése elfogadásakor) 
Felelős: 1.) a közoktatási intézmények vezetői  

2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt 2. határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

263/2012. (XII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 
2013. évi albérletbe adásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, az 
önkormányzat által működtetett Szent István Általános Iskola (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 
8.), valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében 
(továbbiakban: megállapodás) az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Rákóczi út 4.) részére 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig biztosítja az úszásoktatáshoz szükséges 
utazási költségek anyagi fedezetét, azaz a jelen határozat melléklete szerint mindösszesen 1.535.625,- 
Ft + ÁFA értékben, amelyből az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésébe átcsoportosításra 
kerül 441.000,- Ft+ ÁFA, a Szent István Általános Iskolára eső 724.500,- Ft+ÁFA az önkormányzat 
költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére 
átadásra kerül átadott pénzeszközként 370.125,- Ft+ÁFA a 2013. évi költségvetés terhére.    
 
Határidő: 2013. február 15. (az önkormányzat 2013. évi költségvetése elfogadásakor) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
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7. napirend: Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben 
meghozott döntéseiről 
 
Tarsoly Imre elnök ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

264/2012. (XII. 11.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága elfogadta a 2012-ben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót. 
 
Határidő: 2012. december 13. 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 

 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a munkát és a részvételt, majd 15:35 órakor bezárta a nyílt 
ülést, és zárt ülést rendelt el. 
 

k.m.f. 
 
 
 

 .......................................... ....................................... 
 Bitter Bettina  Tarsoly Imre 
 jegyzőkönyvvezető  a bizottság elnöke 


