
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2015. április 28-án 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 

 Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

 Dr. Freili Géza  a bizottság tagja 

 

 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

  dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

    Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

  Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó 

  Ludányi Mária Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 

  Jagodics István Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani 
Tankerületének 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 Nándorné 
bizottsági tagot 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: 
 
44/2015. (IV. 28.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2015. április 28-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 Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetéséről  

 Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó 
 



2. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatáról 

 
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 

Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról  
 

4. Előterjesztés a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulásáról 
 Előadó a 2-4. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

5. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Előterjesztő az 1-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

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

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés adományozására 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetéséről  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Kívánjuk Ludányi Máriának, hogy legyen sok öröme nyugdíjas éveiben. Köszönjük a sok éves kitartó 
munkát. 
 
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: 
 
45/2015. (IV.28.) 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 Százszorszép Óvoda vezetője 
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy Ludányi Mária Magdolna 
a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 33. § (1) bekezdés és a (2) bekezdés f) pontja alapján 8 hónap felmentési idő 
figyelembevételével kérelmére felmentéssel megszünteteti. A felmentési idejének kezdete: 2015. április 30., 
közalkalmazotti jogviszony vége: 2015. december 30. A munkavégzési kötelezettség alóli felmentési idő 
kezdete: 2015. augusztus 31., vége: 2015. december 30.  



 
Határid ő:  2015. május 4.(munkajogi dokumentumok átadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Jagodics István nyújtott be intézményvezetői pályázatot. Neki is köszönjük a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerületének vezetőjeként a munkáját. 
 
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: 
 
46/2015. (IV.28.) 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 Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola intézményvezetői pályázatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) intézményvezetői 
pályázata vonatkozásában támogatja Jagodics István beadott pályázati anyagát és kinevezését. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. 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 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Látva, hogy az előző pályázat nem járt sikerrel és ez már a második kiírás, érdeklődnék a háttér 
információkról. Miért nem jelentkeznek? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Van jelentkező. A legutóbbi pályázónak a végzettsége nem volt megfelelő.  
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Úgy látom, hogy elég szigorúak a képesítési követelmények. Továbbá kérdés mindig, hogy milyen ember 
lenne megfelelő egy múzeum, illetve az integrált intézmény vezetésére. Két múzeumról és egy könyvtárról 
beszélünk. Kérdés, hogy milyen szakembert válasszunk. Muzeológus, vadász vagy marketinges és 



közgazdász végzettségű legyen. Sajnálatos módon érvényes pályázat nem érkezett. A mostani pályázati 
kiírásnál - a jogszabály adta keretek között- lazítottunk egy kicsit a feltételeken. Az integrált intézménynél 
lehetőség lesz arra, hogy ha csak az egyik tagintézményhez megfelelő a végzettsége a pályázónak, akkor 
kinevezésre kerülhet igazgatóként. Tehát nem csak muzeológus, hanem akár könyvtáros is lehetne az 
intézmény vezetője. Ezzel az a kérdés nincs megoldva, hogy a Vadászati Múzeumnak, mint fajsúlyos 
intézménynek szakmai vezetője legyen, ami jogszabályilag is követelmény.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Igen, láttam a feltételeket, elég kemények. Én csak pusztán érdeklődöm, hogy esetleg kisvárosnak tartják-e 
Hatvant vagy fizetési differenciák vannak, azért nincs jelentkező? 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Szerintem az összes tényező együttvéve. Vadászai múzeum például nem is nagyon van az országban, és így 
hogy integrált intézményről van szó, nagyon nehéz a feladat. Nyilván az önkormányzattal, mint fenntartóval 
is tudni kell majd együttműködni.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Lejjebb kell venni a feltételekből. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Nem biztos, hogy erről van szó. Az előző jelölt is, ha máshol több funkciót tölt be, akkor ezt a teljességet 
nem tudja kidomborítani. A kastélyunk vadonatúj és rengeteg marketinges feladat van még vele. Ha emellett 
még vannak valakinek egyéb állásai, akkor nagyon nehéz feladat lesz.  
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Így van, tehát nyilván helyben kell lenni a vezetőnek, hogy a feladatát el tudja látni, és ezen kívül van még a 
szakmai rész, egy vadászati és egy muzeológiai rész. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Félnek pályázni. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Meg még kérünk 5 év szakmai tapasztalatot vadászattal és múzeummal kapcsolatosan, amit nagyon nehéz 
teljesíteni. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
A jelenlegi megbízott igazgató, aki jogszabályilag kinevezhető volt, könyvtáros végzettséggel rendelkezik. 
Régóta könyvtár igazgató volt, majd csatlakozott a feladataihoz a Hatvany Lajos Muzeális Gyűjtemény, de a 
mostani vadászati része neki is komoly nehézségeket okoz és nagy teher számára. 
 
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: 
 
47/2015. (IV.28.) 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. június 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. április 30. (azonnal, a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
48/2015. (IV.28.) 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. április 30. (pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Egyszer már volt ilyen fórum ez azt jelenti. Akkor megszűnt? Szükséges Hatvanban ez a fórum, viszont a 
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolát hiányolom, hiszen az ott tanulók igen veszélyeztetett 
korosztály. Miért maradt ki? A hatvani kábítószer helyzetről tud-e valaki felvilágosítást adni? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mint bizottsági elnök a rendőrkapitánnyal évente több alkalommal tartunk konzultációt, valamint a 
képviselőkkel is a körzetük helyzetéről. Felvilágosítást kapunk, hogy milyen rendőrségi felderítések 



történtek. Személyes példát tudok mondani az iskolából. Az egyik gyerek iskola után hazafelé tartott és már 
a buszmegállóban megkínálták drogkészítménnyel, tehát sajnos már nem csak a középiskolások tartoznak a 
veszélyeztetett korosztály közé. A rendőrség ellenőrzi ezeket a gyanús egyéneket, de nem találnak náluk 
semmit.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Eredmények is voltak az elmúlt időszakban, többször voltak sikeres rendőrségi felderítések. Sajnos sok 
esetben olyan drogot találnak, amikért nem indul eljárás.  
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Hatvanban is sok drogprobléma van. Nekem is azt mondta a rendőrkapitány úr, hogy nagyon rossz a 
törvényi háttere a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeknek. Elég, ha egy komponenst megváltoztatnak 
és már nem számít tiltott szernek. A rendőrség begyűjti a gyanús személyt, de nem tudnak ellene feljelentést 
tenni.  
 
Kocsis Attiláné bizottsági tag 
Szigorítani kellene, mert akik kábítószerrel foglalkoznak, naprakészek a törvénymódosításokkal. Ezáltal 
maximálisan ki tudnak bújni a törvény alól.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az a baj, hogy a pénzszerzés reményében mindig lesznek új terjesztők. Több éves rendőrségi megfigyelések 
után is hiába voltak rajtaütések, mert mindig csak olyan szereket találtak, amik legálisak. A tavalyi hatvani 
rajtaütés alkalmával több olyan személyt fogtak el, akik ellen már több büntetőeljárás is folyik. Semmi nem 
tántorítja el a terjesztőket. Jelenleg talán Lőrinciben működik egy alvilági szervezet, akik ellátják a 
környéket a tiltott szerekkel. Erre kell majd odafigyelnünk, hogy a kábítószer listán mindig, minden új 
szerrel naprakészeknek kell lenni.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Megyei szinten viszont dicséretes a hatvani drogfelderítés. A legjobb eredményeket a Hatvani 
Rendőrkapitányság éri el.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ezek szerint nagy szükség van erre a fórumra. A szintetikus drogok a legveszélyesebbek, a törvény sem 
tudja követni az összetevőket.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 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: 
 
49/2015. (IV.28.) 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 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
újjáalakulásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
újjáalakítását Hatvanban, valamint elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatot és az együttműködési 
megállapodást és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására. 
 



Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
50/2015. (IV.28.) 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 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
újjáalakulásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvani 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum az önkormányzat használatában lévő Grassalkovich Művelődési Ház (3000 
Hatvan, Kossuth tér 24.) ingatlant határozatlan ideig ingyenesen székhelyként használja és azt, a vonatkozó 
okirataiban székhelyként feltüntesse.  
 
Határid ő: 2015.április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
51/2015. (IV.28.) 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 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
újjáalakulásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KAB_KEF-15-1/B azonosítószámú, 
'”Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása” című pályázati 
felhívásra. Az igényelhető támogatási összeg legalább 100 000 forint és legfeljebb 400 000 forint. A 
támogatás intenzitása 90%-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat 
benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. Az önerőre a pénzügyi 
forrás, 40.000 forint összegben, a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. május 15. ( a pályázat beadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
52/2015. (IV.28.) 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 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
újjáalakulásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
tisztségviselőinek a következő személyeket jelöli ki:  
Elnök – Valló Ede (Grassalkovich Művelődési Ház - intézményvezető) 
Társelnök – Lestyán Balázs (Hatvan Város Önkormányzata- alpolgármester) 
Titkár – Major Tímea (Grassalkovich Művelődési Ház alkalmazottja) 
 



Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi oldala 85 %-ban, a kiadási oldala 79 %-ban teljesült. 
A kitűzött feladatellátás teljesült. Bevételi és kiadási oldalon főleg a nagy beruházások 2015. évre áthúzódó 
részei nem teljesültek. Év közben voltak likviditási gondjaink, hiszen a kiadások havonta jelentkeztek, a 
helyi adóból származó bevételek pedig ütemezve érkeztek be. Ezért kellett a nyáron folyószámlahitelt 
igénybe venni, ami év végére nullára redukálódott. Különösen nehéz év volt a tavalyi, mert új számviteli 
törvény került bevezetésre. Nem igazán voltak adottak a feltételek az induláshoz, értem ezalatt a hiányzó 
programokat, de sikeresen leküzdöttük a nehézségeket. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással 
a következő határozatot hozta: 
 
53/2015. (IV.28.) 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 2014. évi zárszámadásáról 
szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
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 nélkül, 1 tartózkodással 
a következő határozatot hozta: 
 
54/2015. (IV.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 
2014. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 



6. napirendi pont 
Egyebek 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében 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 
 
 


