
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2015. május 26-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 

  Lukács László törvényességi, ellenőrzési és szervezési osztályvezető 

  Sinkovics Erika Ady Endre Könyvtár igazgatója 

  Ludányi Mária Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 

  Pető Lászlóné Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 

  Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 

  Tircsi Erika Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 

  Simon Attiláné Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 

  Varsányiné Kondek Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 

  Padányiné Kalocsai Edit Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 

  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: 
 
56/2015. (V. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2015. május 26-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 köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
 

2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosításáról 

 
3. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

  
 Előadó az 1-3. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

4. Előterjesztés az „UNICEF Gyerekbarát Település” című pályázaton való indulásról 
  

 Előadó: Tóth Ivett osztályvezető 
Előterjesztő az 1-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

5. Egyebek 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
 
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 7 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: 
 
57/2015. (V.26.) 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 köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi B. út 44.) 265/2011. (V. 26.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 324/2013. (V. 
30.), valamint a 448/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
58/2015. (V.26.) 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 köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Mészáros L. út 49-51.) 266/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 325/2013. (V. 
30.), valamint a 447/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
59/2015. (V.26.) 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 köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 267/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 431/2011. 
(VII. 21.), az 525/2011. (IX. 14.), a 326/2013. (V. 30.), valamint a 448/2014. (V. 29.) számú képviselő-
testületi határozattal módosított, a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
60/2015. (V.26.) 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 köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Gódor K. u. 13.) 268/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 327/2013. (V. 30.), 
valamint a 449/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen határozat mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
61/2015. (V.26.) 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 köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Hajós A. u. 3.) 269/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 328/2013. (V. 30.), 
valamint a 450/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen határozat mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
62/2015. (V.26.) 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 köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Jókai u. 9.) 270/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 479/2012. (VII. 11.), a 
329/2013. (V. 30.), valamint a 451/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen 
határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
63/2015. (V.26.) 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 köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 271/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 330/2013. 
(V. 30.), valamint a 452/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosításáról 
 
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: 
 
64/2015. (V.26.) 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 alapító okiratának módosításáról 
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.) 
850/2014. (XI. 14.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát, jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-
testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2015. június 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
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: 
 
65/2015. (V.26.) 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 Ady Endre Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 3.) 697/2013.(X. 14.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát, jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A 
képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2015. június 1. (az alapító okirat kiadására)    
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
66/2015. (V.26.) 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 Ady Endre Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 3.) költségvetésének megemeléséhez az új székhelyének 2015. évi bérleti díja 
vonatkozásában bruttó 3.556.000,-Ft összegben, amelyet Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 
6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet alapján az általános tartalék terhére biztosít. 
 
Határid ő: 2015. június 1. (bérleti szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés az „UNICEF Gyerekbarát Település” című pályázaton való indulásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 
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: 
 
67/2015. (V.26.) 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 „UNICEF Gyerekbarát Település” című 
pályázaton való indulásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „UNICEF Gyerekbarát Település” 
cím elnyerésére. A pályázat benyújtása pénzügyi kötelezettséggel nem jár. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határid ő: 2015. július 15. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján. 
 
5. 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.  
 



 
 

. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


