
JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2014. február 26-án 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 

   

 Igazoltan volt távol 

   Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

   Csuvikovszky Lajos  a bizottság tagja 

  
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

    dr. Szikszai Márta            jegyző 

    Lukács László            törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 

    Ludányi Brigitta            köznevelési referens 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 

 

            Meghívottak: 

 Ferencz Beatrix Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója 

 Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 

 Tircsi Erika Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 

 Simon Attiláné Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 

 Ludányi Mária Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 

 Varsányiné Kondek Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 

 Padányiné Kalocsai Edit Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 

    
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettese 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 3 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének Kondek Zsolt képviselőt jelöljük ki. Amennyiben ezzel egyetértenek, kérem, 
igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással megválasztotta Kondek Zsoltot a 
jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettese 
Kérte, hogy a zárt ülés 1. napirendi pontját – Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az 
ifjúságért” kitüntetés adományozására – vegyék le napirendről. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet a fenti módosítással elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 



50/2014. (II. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2014. február 26-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. Előterjesztés a Civil Alap 2014. évi januári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 

 
2. Előterjesztés a Hatvan városi kulturális intézmények továbbképzési terveinek és 2014. évi 

beiskolázási terveinek jóváhagyásáról 
 

3. Előterjesztés a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó beíratás előkészítéséről 
 Előadó az 1-3. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Előterjesztő az 1-3. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 

 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Civil Alap 2014. évi januári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke-helyettese 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
51/2014. (II.26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Civil Alap 2014. évi januári pályázati kiírására 
benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keret első félévi keretösszegét, 195.000,- Ft-
ot pályázat hiányában átcsoportosítja az Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret első félévi 
keretösszegéhez, mely így 3.770.000,- Ft-ra emelkedik. 
 
Határid ő: 2014. március 12.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
52/2014. (II.26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Civil Alap 2014. évi januári pályázati kiírására 
benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre 



benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel 
támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 12. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
53/2014. (II.26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Civil Alap 2014. évi januári pályázati kiírására 
benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott 
pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi 
költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, 
szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 12. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
54/2014. (II.26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Civil Alap 2014. évi januári pályázati kiírására 
benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil 
szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 
14.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 12. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan városi kulturális intézmények továbbképzési terveinek és 2014. évi beiskolázási 
terveinek jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke-helyettese 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
55/2014. (II.26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az Ady Endre Könyvtár 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) jelen határozat mellékletét képező továbbképzési tervét 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 31.  (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
Az 55/2014. (II.26.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 
 
56/2014. (II.26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az Ady Endre Könyvtár 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) jelen határozat mellékletét képező 2013. évi beiskolázási tervét 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
Az 56/2014. (II.26.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi. 
 
57/2014. (II.26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Grassalkovich Művelődési 
Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) jelen határozat mellékletét képező továbbképzési tervét 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 31.  (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
Az 57/2014. (II.26.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 
 
58/2014. (II.26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Grassalkovich Művelődési 
Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) jelen határozat mellékletét képező 2014. évi beiskolázási 
tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
Az 58/2014. (II.26.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 
 
59/2014. (II.26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) jelen határozat mellékletét képező 
továbbképzési tervét jóváhagyólag elfogadja. 



 
Határid ő: 2014. december 31.  (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
Az 59/2014. (II.26.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi. 
 
60/2014. (II.26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) jelen határozat mellékletét képező 2014. évi 
beiskolázási tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
A 60/2014. (II.26.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi. 
 
61/2014. (II.26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Széchenyi Zsigmond 
Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) jelen határozat mellékletét képező továbbképzési tervét 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 31.  (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója 
 
A 61/2014. (II.26.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi. 
 
62/2014. (II.26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Széchenyi Zsigmond 
Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) jelen határozat mellékletét képező 2014. évi beiskolázási 
tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója 
 
A 62/2014. (II.26.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi. 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó beíratás előkészítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke-helyettese 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
 
 



63/2014. (II.26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. számú melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 
2014/2015. nevelési év beiratkozási időpontját 2014. április 28-29. napján, 7 órától 17 óráig határozza meg. 
 
Az óvodai beíratás helyszínei: 
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), 
Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.), 
Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.), 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.), 
Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.), 
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 9.). 
 
A 2014/2015. nevelési évi beíratás során fontos szempont, hogy az óvodai csoportok létszámnak 
megfelelően kerüljenek megszervezésre, azaz maximum 25 fővel. A maximum létszámot meghaladó eltérés 
fenntartói engedéllyel lehetséges. Más településről gyermek, tanuló felvételére az új nevelési év 
előkészítését meghatározó fenntartói döntés után, attól függően van lehetőség. 
 
Határid ő: 2014. március 15. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 
64/2014. (II.26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. számú melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati 
fenntartású óvodák beíratási körzeteit a jelen határozat mellékletét képező utcanévjegyzék alapján hagyja 
jóvá. 
 
Határid ő: 2014. március 15. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 
Az 64/2014. (II.26.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettese 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnök-helyettese megköszönte a bizottság 
tagjainak és a meghívottaknak az ülésen való részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

 ...................................... ........................................  
 Köves Gábor Nándorné      Kondek Zsolt 
  a bizottság elnök-helyettese        a bizottság tagja
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