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JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2013. december 10-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: 
   dr. Paronai Richárd            aljegyző 

 Ludányi Brigitta köznevelési referens  

 Dalnoki Brigitta közművelődési referens 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívott: 

 Tompa Z. Mihály a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház igazgatója 

   
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: 
 
191/2013. (XII. 10.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2013. december 10-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: 

 
1. Beszámoló a nyolc kiemelt sportegyesület 2013. évi működéséről 
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2. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 2014. évi 
albérletbe adásáról 

 
3. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 

49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

 
5. Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervéről 

 
6. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 

 Előadó az 1-6. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
Előterjesztő az 1-6. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 

 
7. Egyebek 

 
1. napirendi pont 
Beszámoló a nyolc kiemelt sportegyesület 2013. évi működéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
dr. Paronai Richárd aljegyző  
A testületi ülés napirendjéről levették a legutóbbi ülésen a beszámolót. A beszámoló nem lett módosítva. 
Egy mondat félreérthetőnek is tűnhetett. „Az önkormányzat által kijelölt vezető”, ez szerepelt az 
úszóegyesület beszámolójában. Oroszlán Lajosné képviselő asszony valószínűleg úgy értelmezte ezt a 
mondatot, hogy az önkormányzat jelölte ki a vezetőt. Inkább arról lehet szó, hogy az egyesület elnöke 
együttműködik a Hatvani Városgazdálkodási Zrt-vel az úszásoktatás kapcsán és őt érthetik a beszámolóban 
az önkormányzat által kijelölt vezetőnek. Arról egyértelműen szó sincs, hogy az önkormányzat jelölt-e volna 
ki vezetőt.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Annyiban maradtunk, hogy ezt kellett volna módosítani. 
 
dr. Paronai Richárd aljegyző  
Igen, de a jegyző asszony és a polgármester úr is elolvasta. „Az Önkormányzat által kijelölt vezetők 
megértették, hogy a HUK SE-ben edző gyerekek és szüleik komoly áldozatokat hoznak a sikerért!” Ha a 
teljes mondatot nézzük, nem is lehet félreértelmezni. Nem a vezetőknek kell megérteni, hiszen ők hozták 
létre az egyesületet, tehát ha az egész szövegkörnyezetet nézzük, nem félreértelmezhető. Módosítás nem 
történt a beszámolóban.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 8 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 8 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
192/2013. (XII. 10.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2013. évi működéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert) 2013. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. december 20. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
193/2013. (XII. 10.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2013. évi működéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Boldogi úti MÁV Sporttelep) 2013. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. december 20. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
194/2013. (XII. 10.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2013. évi működéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 2013. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. december 20. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
195/2013. (XII. 10.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2013. évi működéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.) 2013. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. december 20. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
196/2013. (XII. 10.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2013. évi működéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szabadidősport Egyesület Atlétika 
Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2013. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. december 20. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
197/2013. (XII. 10.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2013. évi működéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club 60 SE (székhely: 3000 Hatvan, 
Dolgozók útja 13.) 2013. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. december 20. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
198/2013. (XII. 10.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2013. évi működéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club 60 SE Kosárlabda Szakosztálya 
(székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2013. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. december 20. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
199/2013. (XII. 10.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a nyolc kiemelt sportegyesület 2013. évi működéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Móricz Zsigmond út 13/b) 2013. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. december 20. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 2014. évi 
albérletbe adásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
2014. évi általános iskolai és óvodai úszásoktatásról van szó.  
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
200/2013. (XII. 10.) 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 2014. évi 
albérletbe adásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
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 az Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 1-től 2014. december 31-ig biztosítja az 
intézményi úszásoktatás fedezetét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint mindösszesen 23.287.500,-
Ft+ÁFA értékben, amelyből az óvodákra eső 2.875.000,-Ft az önkormányzat költségvetésében 
átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső 20.412.500,- Ft+ ÁFA az önkormányzat költségvetéséből 
kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott 
pénzeszközként 2.300.000,- Ft+ÁFA a 2014. évi költségvetés terhére.  
 
Határid ő: 1.) 2013. december 31. (az albérleti szerződések aktualizálására) 
       2.)  2014. február 15. (az önkormányzat 2014. évi költségvetése elfogadásakor) 
Felelős:    1.) a köznevelési intézmények vezetői  
       2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
201/2013. (XII. 10.) 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 2014. évi 
albérletbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
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 az Újhatvani 
Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2014. január 1-jétől 2014. 
december 31-ig biztosítja az úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi fedezetét, azaz a jelen 
határozat melléklete szerint mindösszesen 1.854.000,- Ft + ÁFA értékben, amelyből az önkormányzati 
fenntartású óvodák költségvetésébe átcsoportosításra kerül 504.000,- Ft+ ÁFA, a Szent István Általános 
Iskolára eső 936.000,- Ft+ÁFA az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani 
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Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 414.000,- Ft+ÁFA a 2014. 
évi költségvetés terhére. 
 
Határid ő: 2013. február 15. (az önkormányzat 2014. évi költségvetése elfogadásakor) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 
49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Módosító indítványt kívánok benyújtani, amelyet aljegyző úr ismertet. 
 
dr. Paronai Richárd aljegyző 
A módosítás három részt érint. A gyakorlatban már bevezetésre került, de most emelnénk jogi környezetbe. 
Még nagyobb tekintélye lesz, ha rendeletbe is foglaljuk. Vannak olyan kitüntetések, amelyek máshová nem 
sorolhatóak. Kikerülne az a bekezdés, miszerint bárki tehetne indítványt, ezáltal a polgármester úr kezében 
maradna az emléklap átadás. A másik a polgármesteri kitüntető emléktárgy, amely ne csak 
testvérvárosainkban lakcímmel, telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személyeknek illetve 
csoportoknak, hanem magának a testvérvárosnak is adományozható legyen. A harmadik rész, amit nem érint 
a módosítás, az pedig a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj a magyar nyelvért”.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes 
Hogy lehet ezt majd nyomon követni? 
 
dr. Paronai Richárd aljegyző 
Benne van az előterjesztésben is, hogy megállapodást kötünk a testvérvárosokkal. A testvérvárosi képviselő-
testület vagy kulturális bizottság tehet javaslatot. A nevelő-testületi javaslatok figyelembe vételével tesznek 
egy előterjesztést a polgármester úrnak, aki azt a képviselő-testület elé tárja és lényegében itt Hatvanban 
születik meg a döntés. Szeretnénk, ha minél nagyobb örömmel fogadnák ezt a kezdeményezést. 
Mindenképpen szeretnék ezt a díjat, tehát ha elzárkóznak is, mi találunk más módot. A lényeg, hogy a 
magyar nyelvet tanuló diákokat támogassuk. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Kérte, hogy szavazzanak a módosító indítványról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
202/2013. (XII.10.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. 
(VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztéshez az alábbi 
módosító indítványt teszi: 
 
1. Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 1. §-ában, az alaprendeletet  kiegészítő új 9/A. § 

(3) bekezdése törlésre kerüljön, és az eredeti (4)-(7) bekezdések számozása (3)-(6) bekezdésre 
módosuljon. 

2. Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 2. §-ában, az alaprendeletet kiegészítő új 9/C. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépjen: 
„(1) A „Polgármesteri Kitüntető Emléktárgy” Hatvan város testvérvárosának, továbbá Hatvan város 

testvérvárosaiban lakcímmel, vagy székhellyel rendelkező olyan természetes és jogi személynek, 
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jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, valamint művészeti csoportnak 
adományozható, akinek/amelynek tevékenysége hozzájárult a város nemzetközi kapcsolatainak 
az erősítéséhez, nemzetközileg növelve Hatvan város hírét és tekintélyét. 

 
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: 
 
203/2013. (XII. 10.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. 
(VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a bizottság módosító indítványának figyelembe vételével a Képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
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: 
 
204/2013. (XII. 10.) 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 előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
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: 
 
205/2013. (XII. 10.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a képviselő-testület 2014. évi munkatervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
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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 2014. 
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 2014. évi 
munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek figyelembevételével fogadják el. 
 
Határid ő: 2013. december 21. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
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: 
 
206/2013. (XII. 10.) 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 a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
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.) 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig 
terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 1.000.000,- Ft éves támogatással járul hozzá, és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a jelen határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2013. december 31. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
7. napirendi pont 
Egyebek 
 
Tarsoly Imre 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.  

K.m.f. 
 
 
 

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