
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2014. december 9-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 

 Tóth György István a bizottság elnök-helyettese 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja 

 Dr. Freili Géza  a bizottság tagja 

     Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

  

 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

  dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

 Maksáné Benei Katalin                    jegyzőkönyvvezető 

    
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének Köves Gábor Nándorné bizottsági tagot jelöljük ki. Amennyiben ezzel 
egyetértenek, kérem, igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 4 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 javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
211/2014. (XII. 9.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2014. december 9-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 képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

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

4. Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi munkatervéről 
 

5. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2015. évi 
bérleti- és utazási költségeinek finanszírozásáról 
Előterjesztő az 1-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 



 
6. Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Hatvani Harcművészek a Gyermekekért 

Alapítvány részére 
 

7. Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Fortuna Tánccsoport Egyesület Hatvani 
Akrobatikus Rock and Roll Csoport részére 

 
8. Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Hatvani Thai Boksz Egyesület részére 

Előadó az 1-8. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető  
Előterjesztő a 6-8. napirendi pontig: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 

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

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

 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Az érdekképviseletek tanácskozási jogának megszüntetése, hatályon kívül helyezésére kérdeznék rá. A 
szakszervezetek reprezentációs vizsgálatára hivatkoznak. Szeretném megtudni, hogy pontosan miről van szó. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Az új jogi szabályozás szerint nem minősül reprezentatívnak a szakszervezet a mostani összetételében, ezért 
nem szükséges, hogy a működési szabályzatunkban szerepeljen.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Itt csak az önkormányzati érdekegyeztetésben részt vevő szakszervezetről van szó? 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Igen. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
212/2014. (XII.9.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 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. 
 
 
 



2. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
213/2014. (XII.9.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról 
szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
214/2014. (XII.9.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal 
kötendő közművelődési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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.) 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra, mely ellátandó feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
1.000.000,- Ft éves támogatással járul hozzá, amely összeg a 2015. évi költségvetésre betervezésre kerül, és 
egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező közművelődési 
megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2014. december 31. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 



Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Hasonló napirendek vannak, tehát ezek ismétlődnek. Amely témák időközben felmerülnek, azok egyebekbe 
kerülnek? 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
A munkaterv egy előzetes terv. Például az imént megtárgyalt közművelődési megállapodásnál tudtuk, hogy 
decemberben kell megkötni, ezért be tudtuk tervezni 2015. decemberére. Természetesen időközben jönnek 
majd új napirendi pontok, hiszen vannak például különféle pályázati eljárások, illetve más egyéb 
folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos döntések, amelyeket fel kell majd napirendre venni. Továbbá terven 
kívüli ülések, úgynevezett rendkívüli ülések is lehetnek. A jogszabály mindössze annyit határoz meg, hogy 
évente minimum 6 ülést kell tartani a testületnek. A terv az előző évek tapasztalatai, illetve a javaslatok 
alapján készült el.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
215/2014. (XII.9.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület 2015. évi munkatervéről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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 2015. 
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 2015. évi 
munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek figyelembevételével fogadják el. 
 
Határid ő: 2014. december 19. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2015. évi 
bérleti- és utazási költségeinek finanszírozásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Bizonyára tudja a Tisztelt Bizottság, hogy éves szinten az önkormányzat közel 20 millió forinttal támogatja 
az óvodások, illetve az iskolások úszásoktatását. 
 
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 
határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 



 
216/2014. (XII.9.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszodában 
történő intézményi úszásoktatás 2015. évi bérleti- és utazási költségeinek finanszírozásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
1. 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, a Váci 
Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Lesznai Anna Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola részére. 
 
 2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 1-től 2015. december 31-ig biztosítja az 
intézményi úszásoktatás fedezetét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint mindösszesen 18.533.025-
Ft+ÁFA értékben, amelyből az óvodákra eső 2.535.750-Ft+ÁFA az önkormányzat költségvetésében 
átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső 13.968.675,- Ft+ ÁFA az önkormányzat költségvetéséből 
kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott 
pénzeszközként 2.028.600,- Ft+ÁFA a 2015. évi költségvetés terhére.  
 
Határid ő: 1.) 2014. december 31. (az albérleti szerződések aktualizálására) 
     2.)  2015. február 15. (az önkormányzat 2014. évi költségvetése elfogadásakor) 
Felelős: 1.) a köznevelési intézmények vezetői  
   2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
217/2014. (XII.9.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszodában 
történő intézményi úszásoktatás 2015. évi bérleti- és utazási költségeinek finanszírozásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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 2015. január 1-jétől 2015. 
december 31-ig biztosítja az úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi fedezetét, azaz a jelen 
határozat melléklete szerint mindösszesen 1.899.000- Ft + ÁFA értékben, amelyből az önkormányzati 
fenntartású óvodák költségvetésébe átcsoportosításra kerül 504.000,- Ft+ ÁFA, a Hatvani Szent István 
Általános Iskolára eső 981.000,- Ft+ÁFA az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 414.000,- 
Ft+ÁFA a 2015. évi költségvetés terhére. 
 
Határid ő: 2015. február 15. (az önkormányzat 2015. évi költségvetése elfogadásakor) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



 
6. napirendi pont 
Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Hatvani Harcművészek a Gyermekekért 
Alapítvány részére 
 
Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A civil-, és sportegyesületeket is szoktuk támogatni 50 %-os terembérlet kedvezménnyel. A három 
előterjesztés erről szól. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
218/2014. (XII.9.) 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 szerint átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Harcművészek a 
Gyermekekért Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Tompa utca 1.) számára 2015. év január 1. napjától 2015. 
év december 31-ig terjedő időszakra 50%-os teremhasználati díjkedvezményt biztosít.  

Határid ő: 2014. december 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Fortuna Tánccsoport Egyesület Hatvani 
Akrobatikus Rock and Roll Csoport részére 
 
Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
219/2014. (XII.9.) 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 szerint átruházott hatáskörében eljárva a Fortuna Tánccsoport 
Egyesület Hatvani Akrobatikus Rock and Roll Csoport számára 2014. év december 1. napjától, 2015. év 
december 31-ig terjedő időszakra 50%-os teremhasználati díjkedvezményt biztosít.  

Határid ő: 2014. december 19. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Hatvani Thai Boksz Egyesület részére 
 
Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 



Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
220/2014. (XII.9.) 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 szerint átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Thai Box Egyesület  
(székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 10.) számára 2014. év szeptember-december hónapjaira, valamint 
2015. év január-június hónapjaira terjedő időszakra 50%-os teremhasználati díjkedvezményt biztosít.  

Határid ő: 2014. december 19. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
9. napirendi pont 
Egyebek 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 
 
 
 

 ...................................... ........................................  
 Köves Gábor Nándorné        Tarsoly Imre  
         a bizottság tagja         a bizottság elnöke



 

 

 


