
 

 

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2015. február 17-én 16:00 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. Szikszai Márta jegyző 

  dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

  Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 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: 
 
9/2015. (II. 17.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2015. február 17-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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról 

 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 

 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 



 

 

Előterjesztő az 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
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: 
 
10/2015. (II.17.) 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) 
pályázatának kiírásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói feladatainak ellátásával, Ferencz 
Beatrixot bízza meg az intézmény magasabb vezetői pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 
2015. április 30. napjáig.  
 
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési 
és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- a F fizetési osztály 7 fizetési fokozat garantált illetménye:    149.145,- Ft                                                                                                                                 
- összesen:          149.145,- Ft 
- összesen kerekítve:         149.100,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):    205.900,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):                      45.000,- Ft 
- mindösszesen:          400.000,- Ft 
 
Határid ő: 2015. március 6. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
11/2015. (II.17.) 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) 
pályázatának kiírásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 



 

 

Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
elnevezésű intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz 
közzé a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.  
 
Határid ő: 2015. február 19. (pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Köszönjük azt a rengeteg munkát, amit a költségvetés kidolgozásába fektettek. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A költségvetést közösen dolgoztuk ki, hiszen a testületi döntések és a kormány által elfogadottak 
szerepelnek benne. Szeretném jelezni, hogy egy elírás történt. Az 2. számú melléklet az „Enilove Kft.” 
rosszul lett feltüntetve, helyesen „Envilove Kft.” A költségvetés végül úgy alakult ki, hogy 7 milliárd Ft. 
szerepel a bevételi és a kiadási oldalon. Az 1/a. mellékletben látható, hogy a működési kiadásunk és 
bevételünk egyensúlyban van. Az iparűzési adónak köszönhetően elég magas az önkormányzat saját 
bevétele, amiből még fejlesztésre is tudtunk fordítani. A fejlesztések területén számba vettük azokat a 
kötelező kiadásokat, amelyeket már a tavalyi évben meghatározott az önkormányzat képviselő-testülete. Az 
új uniós támogatások is beépültek a költségvetésbe. Fejlesztési oldalon hiány mutatkozik, 556.000 millió Ft., 
ezért fejlesztési hitelt építettünk be a bevételi oldalon az egyensúly miatt. Nincs szándékában az 
önkormányzatnak évközben a hitelt felvenni. A kiadási oldalon beépítésre kerültek azok a tételek, amelyek 
új feladatként lettek meghatározva az önkormányzatnak.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Miért nehezebb, mint tavaly? Az intézmény létrehozása, a feladatok átszervezése gazdasági okból történt? 
Mi váltotta ki a szolgáltatások összevonását? Pénzügyi vagy személyi okból?  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Minden évkezdés nehéz, de az év végére mindig sikerült az egyensúlyt megteremteni. Sok államháztartási 
változás történt, amit az önkormányzat negatívan élt meg. Az iparűzési adó bevételünk igen magas, ami 
egyik részről jó, de másrészről nem. Sok feltételt kötöttek az adóbevétel mértékéhez, tehát vannak olyan 
állami támogatások, amik elmaradtak. A fejlesztésekben is vannak nehézségek, hiszen arra kevesebb 
összeget tudunk felhasználni. 2014-ben 600.000.000 Ft.-os maradvánnyal indultunk. Az idén ilyen nincs. Az 
átrendezések oka az átláthatóság. Önkormányzati költségvetési szervként jobban rálátunk az intézmény a 
működésére. Van ÁFA megtakarítási oldala is.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Több lesz a bevétel is? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Reméljük, hogy a mostani vezetéssel minden jobban fog működni.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Költségvetési szervként érdeke lesz minél több bevételt termelni. 
 
 



 

 

Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Akkor ez egy racionális döntés volt. Viszont mindig furcsa a sok változás, az átszervezés, az újak 
létrehozása.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A gazdálkodás metódusában van különbség, hiszen egy költségvetési szerv gazdálkodása teljesen más, mint 
egy gazdasági társaságé. Ha költségvetési szervként gazdálkodik, akkor az önkormányzat Gazdálkodási 
Irodája sokkal erősebb kontrol alá tudja vonni, már látja előre az olyan lépéseket, amelyek nem vezetnek 
jóra. Tulajdonképpen, ezáltal nem lehet veszteséges ez a tevékenység. Számításaink szerint az új 
intézménynél a bevételek minimum a kiadásokat fedezni fogják és talán lesz olyan bevétel is, amit működési 
kiadásra nem kell majd fordítani. Ha nem gazdasági társaságként működik, akkor a működési kiadással nem 
terhelt bevétel nyereség lesz az önkormányzat részére. A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Kft.-nél már nagyon sok tevékenység felhalmozódott, ami nem vezetett jóra. Nagyon jó példa erre a 
közétkeztetés kiválása. A létrejött Hatvani Közétkeztetési Kft. egy nyereséges cég, a kintlévőségei ellenére 
is.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez nem jár hátránnyal? Az uszodának, a strandnak bevételt kell termelnie. Sok olyan feladat van például az 
uszoda számára, ami a lakosság számára kedvezményt jelent. Az üzlet mindig rontja a szociális és humán 
tevékenységet.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az intézmény költségvetési szerv. Ugyanolyan, mint egy óvoda.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A bevétel és kiadás a jelenlegi állapot szerint lett meghatározva. Megmaradtak ugyanazok a belépőjegy árak, 
ugyanazok a kedvezmények a gyerekek úszásoktatására.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az úszásoktatásra közel 20 millió forintos támogatást biztosít az önkormányzat. A lakossági úszásból nem 
lehet akkora bevételt elérni. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ finanszírozza a kötelező 
úszásoktatást. A tanuszodára nagy szükség lenne, mert a környékbeli településeket is Hatvanba vonzaná.   
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az önkormányzat 20 millió forinttal támogatja az úszást és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fizeti 
az úszásoktatást?  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ csak az 5. és 6. osztályosak úszását finanszírozza, ami a 
tantervben is benne van. A nagyobb befogadóképességű tanuszoda ezért lenne célszerűbb, mert a központ 
által támogatott úszásórákra a településekről is hozzánk jönnének. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Született korábban határozat az intézményi úszásoktatás finanszírozásáról, ez hatályon kívül lesz helyezve, 
tekintettel arra, hogy az uszoda üzemeltetője megváltozott. Az intézményi úszásoktatást az önkormányzat 
azonos módon támogatja. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A hétvégén részt vettem a Hatvanban megrendezett Országos Markovits Kálmán Úszóbajnokságon. 
Nemcsak az úszásról szeretnék beszélni, de ezt ismerem jobban. Az egyesület alig tud megélni és 
ugyanannyi támogatást kap, mint tavaly. Még tartoznak is bérleti díjjal, mert olyan magas az összeg. Sokat 
érdeklődtem a vidékiektől a bajnokságon. 2.000-3.000 forintos tagdíjjal működnek. Hatvanban 13.000 
forintot fizetnek a szülők, tehát nagyon kilógunk a sorból. Budapesten például ingyenesen használják az 
uszodát. Triatlonosokkal is beszéltem, akik még kevesebb támogatást kapnak. Vannak sokan Hatvanban, 
akik hírnevet hoznak a kiemelkedő sporteredményeikkel. Borzasztóan nagy összegekbe kerül, hogy ezt a 



 

 

színvonalat tartani tudják. Az egyesületek nem tudnak támogatást nyújtani. Például egy országos verseny 
sokba kerül, az utazási költséggel, szállással. Az lenne a kérdésem, hogy a város kiemelkedő sportolóit 
lehetne-e támogatni valamilyen pályázati lehetőséggel esetleg, ami eredményekhez lenne kötve?  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
A költségvetéshez már nem lehet hozzászólni. A polgármester úrnak van olyan kerete, amiből szokott 
támogatást nyújtani. Például nyugdíjasok kirándulását vagy tehetséges gyerekek versenyét. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Létrehoztunk egy 1.000.000. Ft-os keretet a tehetséges, de rászoruló gyerekek számára. Módosítottuk a 
feltételeket, mert nincs annyi hátrányos helyzetű, jó képességű gyermek, aki az iskola által nem támogatott 
tanulmányi versenyre el szeretett volna menni. A benyújtott kérvényt a bizottságunk bírálja el. A 
polgármester úrhoz is ugyanígy érkeznek különböző kérelmek. Az egyesületnek adott támogatás nem biztos, 
hogy a kiemelkedő eredménnyel rendelkező sportolóhoz eljut. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A polgármesteri keret nem egészen ezért van. Ez egy szűk keresztmetszet. Politikai döntés, hogy ugyanúgy, 
mint a tehetséges gyermekek tanulmányi versenyen való részvételének támogatására létrehozott keret 
mintájára, legyen egy sportolói keret. A polgármesteri keret alapvetően nem erre való. Pályázni kell a Civil 
Alapra.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A kettő kizárja egymást. Ha már az önkormányzattól kap támogatást egy kiemelt egyesület, már pályázni 
másra nem pályázhat. A kisebb egyesületek, akik a TAO-s támogatást lehívhatják, egymással 
kompromisszumot szoktak kötni.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Ha van a tehetséges gyerekeknek 1 millió Ft-os támogatás, akkor lehetne a felnőtteknek is.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Felhoztam a témát és megoldást kellene találni, mert a szülői terhelés kimerül.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Sajnos a sport elég költséges dolog. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Én nem olyan extra és különleges sportra gondolok, mint mondjuk a lovaglás. Az úszás más jellegű. A 
tömeges oktatásból kitűnnek a tehetségek.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Azt javaslom, hogy a bizottság tagjai gondolkozzanak rajta, hiszen most készül a sportkoncepció. 
 

Kocsis Attiláné bizottsági tag távozott az ülésről. A jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A sport az oktatáson kívül egy önként vállalt tevékenység. A gyerekeket nem lehet kényszeríteni, hogy 
menjenek sportolni. Sajnos megszűntek azok a cégek, akik régen nagyon sokat szponzoráltak. Az 
önkormányzat nem tud akkora támogatásokat nyújtani. A kisebb egyesületek a kevesebb támogatás mellé 
saját maguk keresnek szponzorokat.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Versenyző és versenyző között is óriási lehet a különbség. Vannak, akik dobogós helyezéseket érnek el 
rendszeresen a versenyeken.  
 
 



 

 

 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Aki már nem csak eljár a versenyekre, hanem rendszeresen ér el kiemelkedő eredményeket, azt már érdemes 
támogatni.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Felírtuk a kérést, javaslom, hogy térjünk vissza a költségvetéshez. 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Az említett beépített hitelkeret jár-e valamilyen költséggel? Nem találtam sehol a költségét annak, hogy a 
bank ezt a hitelkeretet fenntartja az önkormányzatnak. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
Ez még nem hitelkeret. Ez csak egy szándék. Ha szükség lesz rá, akkor igénybe vesszük. Nem is lehetne 
azonnal felvenni a hitelt a kormány engedélye nélkül.  
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
A 6/c. táblázatban szerepel egy hiteltörlesztés, ami szerepel erre az évre, aztán 2016-ban és 2017-ben nulla, 
aztán megint szerepel. Ez egy ilyen konstrukció? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
Ez a megvalósult szennyvíz beruházással kapcsolatos. Így lett a szerződés megkötve. Idén kell fizetni, aztán 
legközelebb csak 2018-ban. Ennek a bevételi oldala biztosítva lesz. Ezt az összeget nem is lehet másra 
elkölteni, zárolva van.   
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
80 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására lett költség betervezve. Ez 80 ember egész éves költsége és a 
másik felét az állam teszi hozzá, vagy ez az összeg időszakos munkára értendő?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, és átlag 80 fő értendő. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
Ez csak az önerő. Általában 80 %-os támogatással foglalkoztatjuk a közfoglalkoztatottakat. 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Amit egy kicsit hiányoltam, az inkább politikai döntés, hogy az érdemi terhelő munkát, a szándékot nem 
láttam ebben a költségvetésben. Ha a közfoglalkoztatottak előbb-utóbb tudnának profitot termelni, akkor 
létfenntartóbbá válna a rendszer. Nem vagyok közgazdász, ez csak egy példa volt.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
Ilyen jellegű kezdeményezések vannak az önkormányzat részéről. Például a szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos üvegfeldolgozó üzem.  
 
Egyéb 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: 
 
12/2015. (II.17.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 



 

 

 
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 
 
 


