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JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2013. október 29-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott 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 

 

 Igazoltan volt távol 

   dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 
 
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 Lukács László osztályvezető 

 Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

 Ludányi Brigitta köznevelési referens  

 Dalnoki Brigitta közművelődési referens 

 Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívott: 

 Tormánné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 

   
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének Köves Gábor Nándorné képviselőt jelöljük ki. Amennyiben ezzel egyetértenek, 
kérem, igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással megválasztotta Köves Gábor 
Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
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 
az alábbi határozatot hozta: 
 
170/2013. (X. 29.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2013. október 29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
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1. Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
2. Beszámoló az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi koncepciójáról 

 Előadó a 1-3. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
4. Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda sajátos nevelési igényű autista gyermekeinek ellátásáról 
 Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 2011-2014. című 

dokumentum kiemelt sportegyesületek támogatási formáiról szóló részének módosításáról               
 Előadó: Dalnoki Brigitta közművelődési referens 
   Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 

Előterjesztő az 1-5. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 

6. Egyebek 
 
N a p i r e n d: 
Z á r t ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról 
   Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
   Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
171/2013. (X. 29.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
2. napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A beszámoló 1. számú mellékletében egy mérleget állítottunk a bevételekről és kiadásokról. A bevételek 56 
%-ban, a kiadások 50,9 %-ban teljesültek. 75 %-os az időarányos teljesítés. Az intézmények működése terén 
az arány hasonló. A működés zavartalan, nincs fennakadás. Az óvodapedagógusok szeptember 1-jével 
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megkapták a béremelésüket. A kiadási oldalon a fejlesztéseknél 22,7 %-os a teljesítés. A nagy beruházások 
most kezdődtek el a közbeszerzéseket követően, ezek teljesítései áttevődnek a IV. negyedévre és lesz, ami 
jövőre fog teljesülni. Ez látszik a bevételi oldalon, hisz a lehívások még nem teljesültek. Az I. félévben 
rendeletmódosítással úgy határoztunk, hogy az iparűzési adó előirányzatát csökkentjük, hisz 
valószínűsíthető volt, hogy nem folyik be a betervezett összeg.  
 
Egyéb 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 határozatot hozta: 
 
172/2013. (X. 29.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi koncepciójáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat az országgyűlés előtt van, annak figyelembe vételével készítettük 
el a koncepciót. Előreláthatólag bevételi oldalon a támogatásokban nagy változás nem lesz. Többletként a 
pedagógusok bérfejlesztése jelenik meg. A betervezett iparűzési adóbevétel szintén kérdéses, hogy évvégére 
milyen arányban teljesül majd. A költségvetésünk elég nagy részét a helyi adó teszi ki. Próbáljuk mindig úgy 
összeállítani, hogy a kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, ahogy mindig. Az önkormányzat önként 
vállalt kötelezettségeit is beépítettük a költségvetésbe. Terveim szerint jövő héten elkezdhetjük a számok 
tényleges összeállítását. 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
Október 31-e a határidő. Nincs idő felkészülni, nincs idő átgondolni. Alig vannak stabil számok, amiből 
dolgozhatnánk. Amivel nem értek egyet, azok a tervek. Én nem ezeket a sorrendeket állítottam volna fel, 
illetve nem biztos, hogy csak ezeket a stratégiai feladatokat terveztem volna be a koncepcióba. Nem 7. 
helyre tettem volna az utak felújítását. Egyetértek azzal, hogy a városközpont legyen szép, de vannak ennél 
fontosabb dolgok is. Hátra van sorolva a szociális juttatás, az orvosi rendelők felújítása a betervezett 
feladatoknál. Hiányolom, hogy nem szerepel a koncepcióban a sportcsarnok. Nem szerepel évek óta egy 
közösségi ház létrehozása, ami összefogná a lakosságot. Hatvanban jól működik a művelődési ház, de 
Újhatvanból ez még mindig hiányzik. Továbbá a dologi kiadások sem változnak évek óta. Összességében, a 
munka majd akkor kezdődik el, ha konkrét számok jelennek meg.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A sportcsarnokra visszatérve, annyival kiegészíteném, hogy a 2011-2014. évi sportkoncepcióban benne van. 
A cukorgyári területet szeretnék pályázati összegekből megvásárolni, ahol a sportcsarnok megépülhetne.  
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Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes 
Annyival egészíteném ki, hogy a sportcsarnok több funkciós lesz. Kulturális rendezvényeknek is otthont ad 
majd.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Kezdjük akkor a sportcsarnoktól, ami durván 600 millió forint. Hiába terveztek meg régen valamit, ha az a 
terv nem kivitelezhető. Az engedélyei lejártak. Ha újat csinálunk, akkor csináljunk a város igényeinek még 
megfelelőbbet. Nemcsak sportcsarnokot, hanem olyat, ami közösségi ház is egyben. Újhatvanba közösségi 
ház, de hova? A DALI megvan, ahol lehet kulturális rendezvényeket tartani, de a városiak nem jönnek ki 
Újhatvanba. Az újhatvaniak mennek be mindig a városi rendezvényekre. Én közösségi tereket hoztam létre. 
Visszatérve az utakra, a csatornázás I. és II. üteme során sajnos igencsak tönkre lettek téve. Az ilyen 
kivitelezőknek biztos nem szavaztam volna meg a csatornázás III. ütemét, mert még jobban tönkreteszik az 
utakat.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes 
2008-2009-ben több százmillió forint hitel lett felvéve az utak rendbetételére, felújítására. Ha ez az összeg 
az utakra lett volna költve, akkor most nekünk nem kellene ennyit útfelújításra költenünk.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
8 és fél kilométer járda hiányzik a városban, ami még nincs megépítve. Amíg nincs járda, nem beszélhetünk 
utakról. Amíg az eddig felvett hiteleket fizetjük vissza, addig nincs újabb forrás. 
 
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, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
173/2013. (X. 29.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetési koncepcióját. 
A koncepcióban szereplő elvek figyelembevételével kell folytatni az önkormányzati költségvetés 
összeállítását. 
Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési rendelettervezetét Magyarország 2014. 
évi költségvetési törvényének elfogadása után kell a képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
Határid ő: 2014. február 15. 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda sajátos nevelési igényű autista gyermekeinek ellátásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Tormánné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
Szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget. Plusz két fő került az óvodánkba és még van egy 
jelentkező. 
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Egyéb 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: 
 
174/2013. (X. 29.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Csicsergő Óvoda sajátos nevelési igényű autista gyermekeinek ellátásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. november és december hónapban a 
Hatvani Csicsergő Óvodába (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) járó autista gyermekek 
ellátására szükséges kiegészítő költséget – 151.920,- Ft összegben – biztosítja Hatvan város 2013. évi 
költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján az általános tartalék terhére. 
 
Határid ő: 2013. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 2011-2014. című 
dokumentum kiemelt sportegyesületek támogatási formáiról szóló részének módosításáról               
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Dalnoki Brigitta közművelődési referens 

        Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 

Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az Úszó Sportegyesület megalakult. A jövő év folyamán is szeretnék támogatni, például a kézilabda 
csapatot.  
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
A 3000 forintos tagdíjat fizeti a sportoló, meg kap az önkormányzattól is?  Vagyis a gyerek 6000 forintot 
fizet azért, hogy sportolhasson.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az egyesület működési költségeihez járul hozzá. 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
Plusz még az eszközök, amivel sportol. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Azt kapja az egyesülettől. 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
Ha befizeti a tagdíjat. Nincs kifizetve az edző, nincs kifizetve a tornaterem használati díj, ezáltal senki nem 
látja szívesen őket. Sokkal nagyobb a gond annál, mint ami ide le van írva. Ezeket a dolgokat egy normális 
egyesületnél időben lerendezik, helyre teszik. Rendszeresen járok különböző rendezvényekre. Látom, 
hallom, hogy a pénz nem oda folyt be, ahová a törvény előírja. Az összegeket az utánpótlásra kellene 
fordítani. Az alapvető dolgok nincsenek meg. Nincs eszköz, nincs edző.  
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Kondek Zsolt bizottsági tag 
Érdekes ez a megfogalmazás, hogy nem oda folyik a pénz, ahová kellene. Több mint  300 gyerek sportol, a 
90 fős létszámból az egyesületben. A sima kocogók is be van engedve, pedig szemetelni ők is szoktak. Csak 
a szemét elszállítása több mint 30.000 Forintba kerül. Akkor melyik pénz nem oda folyik be? 10 %-ot az 
egyesületnek mindenhez hozzá kell tennie. Az egyesület jól működik, mindenféle ellenőrzésen átment. 
Szigorú ellenőrzések vannak, mert a kapott támogatásokat nem lehet például edzői munkabérre költeni. Meg 
kell nézni, hogy a csapatok milyen eredményeket érnek el így is. Az ország legjobb 40 csapatában vagyunk 
benne, akkor nem lehet olyan rosszul működő ez az egyesület. Ennyi pénzből tudtuk ezt az eredményt 
produkálni. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
9,5 milliós támogatásból mindent fedeznek. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Terembérleti díjat nem fizettek. Történt egy megállapodás még mielőtt átvette a KLIK az iskolát. 
Használhatták a gyerekek a műfüves pályát ingyen, apróbb szülei segítség ellenében. Majd jött a KLIK és 
mindent kiszámlázott. Az FC Hatvan pályájára kijöhet bárki rendezvényt tartani ingyen. Az FC Hatvan 
pedig nem mehet be műfüves pályára csak ha fizet.  
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
Újhatvanban megépült a műfüves pálya, csak épp be van zárva.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Még nem volt eddig a pályának a bérleti díja meghatározva. Innentől igénybe vehető, szeretettel várok 
mindenkit.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 4 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
175/2013. (X. 29.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 2011-2014. című dokumentum 
kiemelt sportegyesületek támogatási formáiról szóló részének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 
Hatvan, Népkert) leigazolt utánpótlás u6 – u21 korcsoportos játékosai után fejenként, havonta 3.000,- Ft, 
azaz Háromezer forint tagdíj-hozzájárulást nyújt 2013. november 1-től. 2013. október 24-én a leigazolt 
utánpótlás játékosok száma 328 fő, mely létszám alapján Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2013. éveben 1.968.000,- Ft összeget biztosít utánpótlás-nevelésre, mely az önkormányzat és 
szervei 2013. évi költségvetésében „gépjárműadó-többlet bevétel” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. november 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
176/2013. (X. 29.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 2011-2014. című dokumentum 
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kiemelt sportegyesületek támogatási formáiról szóló részének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és a Futball Club Hatvan Egyesület 
(székhelye: 3000 Hatvan, Népkert) között létrejött együttműködési megállapodás 9. pontjában szereplő 
11.000.000,- Ft, azaz Tizenegymillió forint támogatási összeg 2013. november 1. napjával 20.500.000,- Ft, 
azaz Húszmillió-ötszázezer forint támogatási összegre módosul és a korábban megkötött együttműködési 
megállapodást jelen határozat melléklete szerint módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az együttműködési megállapodás módosítására, aláírására.  
A megemelt támogatási összegből 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint az „elkülönített (egyensúlyi) tartalék 
az adósság-szolgálat biztos teljesítésére” költséghelyen, illetve további 4.500.000,- Ft, azaz Négymillió-
ötszázezer forint a „gépjárműadó-többlet bevétel” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. november 1. (az együttműködési megállapodás módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
177/2013. (X. 29.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 2011-2014. című dokumentum 
kiemelt sportegyesületek támogatási formáiról szóló részének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 703/2013. (X.14.) sz. határozatával kiemelt 
sportegyesületek közé sorolt Hatvani Úszó Klub Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan, Móricz Zsigmond 
utca 13/b) részére megállapított 2013. évre vonatkozó támogatás összegét teljes egészében az egyesület 
rendelkezésére bocsátja és megállapodást köt az egyesülettel a jelen határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. A támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről 
szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1/a mellékletében az „általános tartalék” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. november 1. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
178/2013. (X. 29.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 2011-2014. című dokumentum 
kiemelt sportegyesületek támogatási formáiról szóló részének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 701/2010. (XII. 16.) sz. határozattal elfogadott, és a 
703/2013. (X. 14.) sz. határozatával módosított „Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 
2011-2014.” című dokumentumát 2013. november 1. napi hatályba lépés mellett a jelen határozat 
mellékletét képező tartalommal módosítja és módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja.  
 
Határid ő: 2013. november 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 



8 

6. napirendi pont 
Egyebek 
 
Tarsoly Zsolt bizottsági elnök 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnöke 
megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak az ülésen való részvételét és az ülést befejezettnek 
nyilvánította. Zárt ülést rendelt el.  
 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

 ...................................... ....................................   
  Köves Gábor Nándorné Tarsoly Imre  
   a bizottság elnök-helyettese a bizottság elnöke 
  
   


