
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2015. január 27-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 

  Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

  Ferencz Beatrix Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója 

  Sinkovics Erika Ady Endre Könyvtár igazgatója 

 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: 
 
1/2015. (I. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2015. január 27-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 Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
2. Előterjesztés a nyilvános könyvtárak fenntartói nyilatkozatáról 

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

Bizottsága 2014. évi beszámolójáról 
 Előadó a 2-3. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 



Előterjesztő az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

4. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 

 
5. Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2015. évi munkatervéről 

Előadó a 4-5. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő a 4-5. napirendi pontig: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 

 
6. Egyebek 

 
1. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A IV. negyedévben történt változásokat vezettük át, tehát az állami támogatásokat, képviselő-testületi 
döntéseket. Az előterjesztés az előirányzatok változásairól szól. A teljesülésről a beszámoló az áprilisi 
testületi ülésre kerül előterjesztésre.  
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Annyi hozzáfűznivalóm lenne, hogy bár van olyan tétel, amellyel tavaly nem értettem egyet, de most 
elfogadom.  
 
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: 
 
2/2015. (I.27.) 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 Hatvan város 2014. évi költségvetéséről 
szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a nyilvános könyvtárak fenntartói nyilatkozatáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Sinkovics Erika, az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
2015-ben a minisztérium a könyvtárakat szakértői vizsgálat alá veti. Én is szakértő vagyok és ismerem a 
vizsgálat menetét. Ehhez kell ez a nyilatkozat. Az országban szinte egy könyvtárnak sincs ilyen nyilatkozata. 
Ahhoz, hogy egy könyvtár felkerüljön a Nyilvános Könyvtárak jegyzékébe, ahhoz annak idején ezt a 
fenntartói nyilatkozatot meg kellett volna tenni. Most azokat a könyvtárakat ellenőrzik, akik benne vannak a 
jegyzékben.  
 
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: 
 
3/2015. (I.27.) 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 nyilvános könyvtárak fenntartói 
nyilatkozatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános könyvtárak vezetéséről szóló 120/2014. (IV.8) 
Kormányrendelet alapján elfogadja az Ady Endre Könyvtár  (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) fenntartói 
nyilatkozatát, és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező 
fenntartói nyilatkozat aláírására.  
 
Határid ő: 2015. január 30. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4/2015. (I.27.) 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 nyilvános könyvtárak fenntartói 
nyilatkozatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános könyvtárak vezetéséről szóló 120/2014. (IV.8) 
Kormányrendelet alapján elfogadja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) tagintézményeként 
működő Széchenyi Zsigmond Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) fenntartói nyilatkozatát, és egyben 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező fenntartói nyilatkozat 
aláírására.  
 
Határid ő: 2015. január 30. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alsó- és Középfokú Diáksport 
Bizottsága 2014. évi beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A város támogatja a középiskolákat és az általános iskolákat is. 8 sportágban rendezik meg a megyei 
versenyeket. A támogatásból fedezik az érmek, a különböző díjak költségét a gyerekek számára.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Az alapfoknál nem tüntették fel a gyermekek nevét. Jó lett volna tudni az eredményes diákok nevét.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A megyei rendezvény az előző évet értékeli. A 2014-2015. tanév eredményei majd csak a következő évi 
beszámolóban fognak szerepelni.  
 



Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Mivel, mennyire lehet motiválni a gyerekeket? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A városi diáksport bizottságok egyéves versenytervvel rendelkeznek, őszi és tavaszi. A 8 sportág tavaszi 
fordulóját készítjük jelenleg. A gyermek érje el azt a célt, amit a testnevelő. Én rendszeresen jártam 
edzőtáborba és én azt tudom a gyerekeknek nyújtani, amit én is elértem. Minden testnevelő előtt ott a 
lehetőség, hogy a gyerekeket különböző versenyekre eljuttassa. Megjelenik megyei lebontásban, hogy az 
iskolák milyen eredményeket érnek el. Egy megyei diáksport olimpiával nehéz a városnak felvenni a 
versenyt. Nehéz a feltételrendszerük, jobbak a testnevelés órákhoz szükséges adottságaik.   
 
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: 
 
5/2015. (I.27.) 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 Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 
Körzete Alsó- és Középfokú Diáksport Bizottsága 2014. évi beszámolójáról 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 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. február 13. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
6/2015. (I.27.) 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 Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 
Körzete Alsó- és Középfokú Diáksport Bizottsága 2014. évi beszámolójáról 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 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. február 13. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
 



Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Egy hónappal előbbre tették a pályázati kiírás időpontját. Ez azt jelenti, hogy a tavaszi rendezvényekhez 
hamarabb kaphatnak támogatást a civil szervezetek. 
 
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: 
 
7/2015. (I.27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletének 11. § (2)-(3) bekezdései alapján az Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottság – átruházott hatáskörében eljárva - a civil szervezetek támogatására létrehozott 
Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret, az Ifjúsági keret, a Sportfeladatokat, célokat 
támogató keret, a Nemzetiségi keret, valamint az Egyházi keret pályázati felhívását jelen határozat 1 – 5. 
számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határid ő: 2015. február 1. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
(A 7/2015. (I.27.) sz. bizottsági határozat mellékletei a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezik) 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2015. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Módosítást javasolnék a Tisztelt Bizottságnak a bizottsági ülés időpontjára vonatkozóan. 2015. februártól 
változnak a bizottsági ülések időpontjai, a hétfői ülések keddre, a keddiek szerdára kerülnek át. 
Előterjesztőként javasolom, hogy az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság üléseinek időpontja 
maradjon keddenként 15 óra. Aki a módosító javaslattal egyetért, kérem, hogy igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal Tarsoly Imre bizottsági elnök 
módosító javaslatát elfogadta. 
 
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 határozatokat hozta: 
 
8/2015. (I.27.) 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 2015. évi munkatervét jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
A bizottság felkéri a bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy a bizottsági ülések előkészítését a munkaterv 
szerint szervezzék. 
 
Határid ő: 2015. február 6. (tájékoztatásra)  
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
(A 8/2015. (I.27.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) 
 



6. napirendi pont 
Egyebek 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
A hatvani szabadtéri programok mikor lesznek nyilvánosak? Ezek milyen programelvekből állnak majd? 
Szerveznénk mi is programokat és az ütközés elkerülése miatt szeretnénk tudni a várható rendezvények 
időpontjait. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Készülnek. Siraky-Nagy Annamária tud segíteni az ügyben.  
 
Ferencz Beatrix, a Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója 
A tavaszi programok már megvannak. A programok.hatvan.hu internetes oldalon az aktuális programokat 
mindig meg lehet találni. Az egész éves rendezvénysorozat tervével a Polgármesteri Kabinet rendelkezik. A 
különböző fesztiválok időpontjai egész évre vonatkozóan ki vannak tűzve és ezekhez szerveznek különböző 
rendezvényeket.  
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
A programtervhez van-e valamilyen javaslattételi lehetősége a bizottságnak? Amiatt kérdezem, mert elég 
érzékenyen érintett a tavaly augusztus 20-i fellépő. Nem gondolom, hogy az államalapítás ünnepére Dr. 
Albant kellett volna meghívni. Biztos nagyon sokan szeretik, de rengeteg tehetséges magyar előadó van, aki 
talán olcsóbb és kulturálisabb, minőségibb műsort tudott volna nyújtani.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Tóth Csaba kabinetfőnök úrnak lehet javaslatot tenni ezzel kapcsolatosan.  
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Lennének javaslataim. Akik sokkal olcsóbbak, sokkal konszolidáltabbak, bár lehet, hogy kevésbé ismert 
előadók.  
 
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 az ülést befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 
 
 
 

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



 

 

 


