
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottságának 2014. január 28-án a Városháza emeleti ovális termében 1500órai kezdettel 
megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes 
 Kondek Zsolt bizottsági tag  
 dr. Zsemberovszky Mária bizottsági tag 
 Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Paronai Richárd aljegyző 

 Szabó Ottó Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 
vezérigazgatója 

 Ludányi Brigitta köznevelési referens 
 Malek Anett jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes az 5 
bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag 
Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat ás tartózkodás nélkül 
elfogadta Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Kérte, hogy zárt ülés keretében tárgyalják meg a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj 
adományozásának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet a módosításokkal együtt elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
5/2014. (I.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
2014. január 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
 

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

2. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 2014. évi 
albérletbe adásáról a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Szakiskola részére 

 
3. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alsó- és Középfokú Diáksport 

Bizottsága 2013. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
Előterjesztő az 1-3. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 

 
4. Előterjesztés a kedvezményes díjú terembérlet odaítélésről sportegyesületek részére 2014. évre 



 
5. Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2014. évi munkatervéről 

Előadó a 1-5. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd aljegyző 
Előterjesztő az 4-5. napirendi pontig: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottság elnöke 
 
Zárt  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj adományozásának módosításáról  
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) 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 rendelet 
tervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
6/2014. (I.28.) 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 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” 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 2014. évi 
albérletbe adásáról a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola 
részére 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
7/2014. (I.28.) 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 Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi 
úszásoktatás céljára történő 2014. évi albérletbe adásáról a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Szakiskola részére tárgyú 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 Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhelye: 3000 Hatvan, Ratkó József út 10.) 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 albérletbe adja. 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig  biztosítja az 
intézményi úszásoktatás fedezetét a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai  Módszertani Intézmény és 
Szakiskola (székhelye: 3000 Hatvan, Ratkó József út 10) részére, mindösszesen 900.000-Ft+ÁFA értékben, 
amely az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe beépítésre kerül.  
 
Határidő: 1.) 2014. január 31. (az albérleti szerződés aktualizálására) 
     2.)  2014. február 15. (az önkormányzat 2014. évi költségvetése elfogadásakor) 
Felelős: 1.) a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola   
 vezetője 
   2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
3. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alsó- és Középfokú Diáksport 
Bizottsága 2013. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Azt bizonyára mindenki tudja, hogy az általános iskolások 500.000 Ft-ot, a középiskolások pedig 300.000 
Ft-ot kapnak város és város körzeti rendezvényekre. Ezekből érem díjazásokat, egyéb költségeket fedeznek 
és ezen keresztül így tovább juthatnak a megyei vagy magasabb szintű versenyekre. Itt megragadnám az 
alkalmat, hogy kimentsem Páldi Róbertet, akinek délután meccse van és Páldiné Pál Ilonát, akinek pedig 
továbbképzése van, mindkettő DSB elnök, tehát ők elnézést kérnek, de munkahelyi elfoglaltság miatt nem 
tudnak itt lenni, ezért tennék egy kis kiegészítést helyettük. A beszámolójukban leírták, hogy miért nem 
tudnak a középiskolások tovább jutni. Az az igazság, hogy rengeteg a sportiskola Egerben, Heves megyében 
rajtunk kívül több helyen működik már sportiskola, nálunk csak sportosztály van az 5. sz. Általános 
Iskolában, ahol a heti 5 testnevelés óra mellett még 3-4 edzés van, így ők sokkal felkészültebbek, sokszor 
jutnak tovább, de a megyein mindig 2-3 helyet tudnak megszerezni különböző sportágakban, de ez is nagy 
eredmény. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag: 
Szeretnék egy kicsit helyesbíteni. Tavaly a Kodály Zoltán Általános Iskola a játékos sport vetélkedőben 
bejutott az országos döntőbe és ráadásul labdajátékban. Bár ezek nem középiskolás hanem általános iskolás 
versenyek, de mindig szerepelünk benne.  Tehát nem értem, hogy ezt miért nem láttam itt sehol. Lehet, hogy 
ez még a 2012-es tanévre vonatkozik, de ez az esemény a tavalyi évben történt és nyáron az országoson a 
legjobbak között szerepeltünk.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Előző tanévi volt, igen. Ez mindig január, februárban van és az az előző tanévhez volt, ez pedig a mostani 
tanév szeptemberétől. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag: 
Igen kemény iskolákkal, korosztályos válogatottakkal, NB-s játékosokkal, sportiskolákkal játszottak. 
Tulajdonképpen nem vallottak szégyent, mert 1-2 góllal maradtak csak alul a gyerekek, úgyhogy meg lettek 
dicsérve a játékosok. 
 
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: 
 
8/ 2014. (I.28.) 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 Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 



Körzete Alsó- és Középfokú Diáksport Bizottsága 2013. évi beszámolójának jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést.  
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete 
Alsófokú Diáksport Bizottsága 2013. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2014. február 14. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
9/2014. (I.28.) 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 Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 
Körzete Alsó- és Középfokú Diáksport Bizottsága 2013. évi beszámolójának jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete 
Középfokú Diáksport Bizottsága 2013. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2014. február 14. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
4. napirend 
Előterjesztés a kedvezményes díjú terembérlet odaítélésről sportegyesületek részére 2014. évre 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Itt volt egy kérés a Spirit sportegyesület részéről: máshova járnak edzeni, illetve nem tudták kihasználni a 
200 órát a Szent István Általános Iskolában és 100 órát visszaadtak. Ezt a 100 órát a kézilabdások kértek, 
mivel NB II-be jutottak tovább és jóval több edzést kell tartaniuk, ahhoz hogy egyáltalán az NB II-ben 
maradjanak és az utánpótlás is eredményesen szerepeljen. Teréki Bettina pedig a Kossuth Lajos Általános 
Iskolából átment a Balassi úti magán konditerembe, ott csinálja az edzéseit, és így meg maradt 70-80 óra az 
iskolában, azt pedig a Labdarúgó Szövetség utánpótlás bázisára kérte az edző, mert jóval több csoportja van, 
kicsik is, és így minden csoportnak 20-20 órát tudott adni, akik kisgyerekkel foglalkoznak. 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag:  
Az lett volna a kérdésem, hogy a 160 órát hogy osztják el, de erre már megkaptam a választ.  Egy kérdésem 
van még: mi az a 20 óra asztaliteniszre? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Az asztalitenisz csapat egyáltalán nem vesz igénybe órákat, de azért, hogy ne legyen 0 óra nekik, ha már 
benne voltak ebben a kedvezményes terembérleti lehetőségben, azért hagytuk meg nekik ezt a 20 órát. Ha 
esetleg egy meccset vagy rendezvényt szeretnének tartani, így kedvezményesen mehetnek be, de eddig nem 
igényelték még. Egyébként az ő órájuk is szétosztásra került. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 12 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: 
 
10/2014. (I.28.) 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 Futball Club Hatvan számára a 
2014. évben összesen 180 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 

Határidő: 2014. február 14.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
11/2014. (I.28.) 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 Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesület számára a 2014. évben összesen 350 óra kedvezményes díjú teremhasználatot 
biztosít. 

Határidő: 2014. február 14.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
12/2014. (I.28.) 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 Lokomotív Sport Egyesület 
számára a 2014. évben összesen 60 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 

Határidő: 2014. február 14.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
13/2014. (I.28.) 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 Triton Triatlon SE Kosárlabda 
Szakosztálya számára a 2014. évben összesen 100 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 

Határidő: 2014. február 14.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
14/2014. (I.28.) 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 Szabadidő SE 
Atlétika Szakosztálya számára  a 2014. évben összesen 60 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 

Határidő: 2014. február 14.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján. 
 
15/2014. (I.28.) 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 az ITF Harcművészetekért 
Alapítvány számára a 2014. évben összesen 200 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 

Határidő: 2014. február 14.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
16/2014. (I.28.) 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 Lokomotív SE Asztalitenisz 
Szakosztály számára a 2014. évben összesen 180 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 
 
Határidő: 2014. február 14.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 



 
17/2014. (I.28.) 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 Asztalitenisz Sport 
Egyesület számára a 2014. évben összesen 20 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 
 
Határidő: 2014. február 14.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
18/2014. (I.28.) 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 CIT-CAR Táncsport 
Egyesület számára a 2014. évben összesen 200 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 
 
Határidő: 2014. február 14.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
19/2014. (I.28.) 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 TKD Spirit Egyesület számára 
a 2014. évben összesen 100 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 
 
Határidő: 2014. február 14.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
20/2014. (I.28.) 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 Ju Jitsu Hatvan Dojo számára 
a 2014. évben összesen 250 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 
 
Határidő: 2014. február 14.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
21/2014. (I.28.) 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 (Bujutsu-Kai Kenshin-Ryú sportegyesület) számára a 2014. évben összesen 50 óra 
kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 
 
Határidő: 2014. február 14.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
5. napirend 
Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2014. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 



22/2014. (I.28.) 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 26. §-a alapján a 2014. évi munkatervét jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2014. február 5. (tájékoztatásra)  
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
(A 22/2014. (I.28.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 1 sz. mellékletét képezi).  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt el. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Köves Gábor Nándorné Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság  
 elnök-helyettese elnöke 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


