
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2015. június 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

   Tóth György István           a bizottság elnök-helyettese 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja 

 Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

 Dr. Freili Géza  a bizottság tagja 

 
Igazoltan volt távol: 

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 

 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

  dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

  Petróczkiné Rajna Mónika közművelődési referens 

  Ludányi Mária Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 

  Pető Lászlóné Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 

  Tóthné Pusztai Éva Hatvani Csicsergő Óvoda vezető-helyettese 

  Simon Attiláné Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 

  Varsányiné Kondek Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 

  Padányiné Kalocsai Edit Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 

  Polonkai Zoltánné Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója 

  Kovács János Hatvani Szent István Általános Iskola igazgatója  

  Szalatnai Éva Hatvani 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese 

  Jeszenszky Beatrix 

  Jagodics István Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani 
Tankerületének igazgatója 

  Liktor Dénesné  jegyzőkönyvvezető 

   
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 4 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 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással megválasztotta Köves Gábor Nándorné 
bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2015. (VI. 23.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2015. június 23-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 Robert Bosch Elektronika Kft. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 
létrejött együttműködési megállapodás módosításáról  

 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 

2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 2015. 
évre vonatkozó együttműködési megállapodásról 

 
3. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2015. évi támogatásról 

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

Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról 
 

5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciójának elfogadásáról 
 

6. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata közművelődési koncepciójának elfogadásáról 
 

7. Előterjesztés 2015/2016. nevelési év indításának előkészítéséről 
 

8. Tájékoztató a 2014/2015. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 
Előterjesztő az 1-8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

 
9. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű 

általános iskolák 2014/2015. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 
 
10. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 Előadó a 2-10. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

Előterjesztő a 9-10. napirendi pontig: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 

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

1. Előterjesztés „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 
létrejött együttműködési megállapodás módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 



Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Milyen osztály indul? A Bosch dolgozóinak a gyerekeinek? Azon kívül, hogy felújítják a termet és annak 
költségét is állják, milyen előnye származik ebből az iskolának? Új álláshelyeket jelent, amit viszont az 
önkormányzat fizet?  
 
Kovács János a Hatvani Szent István Általános Iskola igazgatója 
Valóban a Boschban dolgozók gyermekei lesznek az új osztályban. Ezt azt jelenti, hogy nem csak hatvani 
gyerekek, sőt egyre több a más településről érkező. Ez egy szépen felépülő folyamat. A Bosch-os óvodai 
csoportokból kerülnek át hozzánk az iskoláskorú gyermekek. Mindenképpen pozitív és jó dolog, hogy más 
településekről is jönnek hozzánk tanulni diákok. A finanszírozással kapcsolatban a Bosch elvárást támaszt 
felénk. Például, hogy reggel 6 órától este 18 óráig a gyerekeket az iskolában fogadjuk és foglalkoztassuk. A 
tanítás 8-16 óráig lenne, de a fennmaradó időben is különböző tevékenységekben vehetnek részt a gyerekek. 
Ez az ügyelet, ami plusz álláshelyet jelentene. Nem 2 osztály indul majd évfolyamonként, hanem 3, ez állami 
feladatbővülés. Tehát az állam biztosítja a 2 főt. Ezen felül az ügyeleti időszakra vonatkozó létszámot már a 
Bosch finanszírozza. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a Bosch nemcsak az osztályait, hanem az egész iskolát 
is nagyon sok mindenben támogatta már.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
69/2015. (VI.23.) 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 Robert Bosch Elektronika Kft. és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött együttműködési megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Robert Bosch Elektronika Kft. szándékát, 
mely szerint a Hatvani Szent István Általános Iskolában további – harmadik – ún. Bosch osztályt kíván 
indítani. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy egyetért az újabb osztály indításával.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az újabb osztály indítása miatt a már megkötött és hatályos 
megállapodásokat vizsgáltassa felül különösen az új osztály elhelyezéséül szolgáló helyiség felújítási 
költségei tekintetében, és a felülvizsgálat eredményeként a felek módosítsák, egészítsék ki azokat.  
A képviselő-testület felhatalmazza egyebekben a polgármestert a megállapodást módosító (kiegészítő) 
okiratok aláírására azzal, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be azokat utólagos 
jóváhagyás érdekében.  
A képviselő-testület az új osztály beindításához szükséges – a jelen határozat mellékletét képező – 
együttműködési megállapodást módosító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására.  
 
Határid ő: azonnal (a felülvizsgálatra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 2015. 
évre vonatkozó együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 



Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
A küzdősportok támogatását hiányolom. A képviselő-testületi üléseken az elismerő oklevelek átadásakor 
tapasztalhatjuk, hogy a küzdősportokban érik el a gyerekek szinte a legtöbb elismerést.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
70/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert), 
melyben 2015. évre összesen 21.800.000 Ft, azaz huszonegymillió-nyolcszázezer forint támogatást nyújt. A 
megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 2015. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre.  
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
71/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.), melyben 2015. évre összesen 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint támogatást nyújt. A 
megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 2015. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
72/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 



Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Tanács utca 9.), melyben 2015. évre összesen 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint 
támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 2015. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
73/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 2.) az Atlétika Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2015. évre összesen 500.000 Ft, azaz 
ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 
2015. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
74/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Úszó Klub Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Móricz 
Zsigmond utca 13/b.), melyben 2015. évre összesen 2.500.000 Ft, azaz kétmillió-ötszázezer forint 
támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 2015. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 



A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
75/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út MÁV 
Sporttelep), melyben 2015. évre összesen 900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint támogatást nyújt. A 
megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 2015. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
76/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 
13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2015. évre összesen 250.000 
Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától 
kezdődő és 2015. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2015. évi támogatásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 



Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Kimaradtak iskolák. Miért maradtak ki? 
 
Jagodics István a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerületének igazgatója 
Hatvan városában többféle fenntartású és működtetésű oktatási intézmény van. Az általános iskolákat 
Hatvan Város Önkormányzata működteti és a KLIK a fenntartójuk, illetve van egy általános és egy 
középiskola, melyeknek az egyház a fenntartója. A Hatvani Damjanich János Szakközépiskola megyei 
működtetésű.   
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Eszerint oszlik el a támogatás? 
 
Jagodics István a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerületének igazgatója 
Ez a támogatás egy gesztus az önkormányzattól. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
77/2015. (VI.23.) 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 diáksport fejkvóta alapján történő 
2015. évi támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 
13.), melyben 2015. évre 160.740,- Ft, azaz Egyszázhatvanezer-hétszáznegyven forint támogatást nyújt az 
iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1-jétől 2015. december 31-
ig kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
78/2015. (VI.23.) 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 diáksport fejkvóta alapján történő 
2015. évi támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános 
Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), melyben 2015. évre 239.970,- Ft, azaz 



Kettőszázharminckilencezer-kilencszázhetven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. 
A megállapodás határozott időre, 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
79/2015. (VI.23.) 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 diáksport fejkvóta alapján történő 
2015. évi támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 1.), melyben 2015 évre 252.510,- Ft, azaz Kettőszázötvenkettőezer-ötszáztíz forint támogatást 
nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1-jétől 2015. 
december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
80/2015. (VI.23.) 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 diáksport fejkvóta alapján történő 
2015. évi támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 8.), melyben 2015. évre 217.170,- Ft, azaz Kétszáztizenhétezer-egyszázhetven forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1-jétől 
2015. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.   
 
Határidő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
81/2015. (VI.23.) 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 diáksport fejkvóta alapján történő 
2015. évi támogatásról szóló előterjesztést. 



 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 17.), melyben 2015. évre 292.980,- Ft, azaz Kettőszázkilencvenkettőezer-
kilencszáznyolcvan forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott 
időre, 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4. 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 
Magas a pályázati elvárás, azért nincs pályázó. Az elmúlt bizottsági ülésen szó volt, hogy enyhíteni kellene a 
pályázati kiíráson. Jelenleg ugyanaz maradt a kiírás.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Előírás, hogy milyen feltételekkel lehet igazgatót kinevezni. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Miért ilyen rövid időre szólna a kinevezés? 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
A logika 2 évet diktál, de biztos, hogy meg lehet majd hosszabbítani a kinevezést. Annyira felelősségteljes 
állás, hogy nem biztos, hogy érdemes a határozatlan idejű kinevezés. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
A 4 hónap próbaidőt, ami közalkalmazottaknál kiköthető, azt tartalmazza is a pályázati kiírás. Nyilván 2 év 
alatt megmutatkozik, hogy alkalmas lesz-e a pályázó. Természetesen utána semmi akadálya, hogy a testület 
által meg legyen hosszabbítva a kinevezés. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
82/2015. (VI.23.) 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. december 31. 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. június 29. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
83/2015. (VI.23.) 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. június 26. (pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciójának elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Most láttam bele a város sport-életébe. Dicséretes a sportélet Hatvanban.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 



Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
84/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata sportfejlesztési 
koncepciójának elfogadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képző tartalommal 
jóváhagyólag elfogadja Hatvan Város Önkormányzata 2015-2019. közötti évekre vonatkozó sportfejlesztési 
koncepcióját.  
 
Határid ő: 2015. június 25.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata közművelődési koncepciójának elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Még mindig nem világos számomra, hogy hová fog kerülni a könyvtár. Jó lenne, ha minél előbb méltó helyet 
kapna a városban. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A könyvtár a cukorgyár területére kerül ideiglenesen, ez szerepel a koncepcióban. 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Polgármester úr a testületi üléseken folyamatosan arról tájékoztat, hogy keresik még a megfelelő helyet a 
könyvtárnak.  
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
A koncepcióból kitűnik, hogy egy egyetemi kampusz keretében célszerű lenne egy könyvár komplexumot 
létrehozni. Az együttműködési megállapodásról már testületi döntés is született.  
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
A mostani, város-központtól távoli hely megfelelőségét majd le lehet szűrni a könyvtár látogatottságából. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
85/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata közművelődési 
koncepciójának elfogadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képző tartalommal 
jóváhagyólag elfogadja Hatvan Város Önkormányzata 2015-2019. közötti évekre vonatkozó közművelődési 
koncepcióját.  
 
Határid ő: 2015. június 25.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés 2015/2016. nevelési év indításának előkészítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
86/2015. (VI.23.) 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 2015/2016. nevelési év indításának 
előkészítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015/2016. nevelési évben is engedélyezi a 2 fejlesztő 
óvodapedagógus álláshelyet. Óhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Hatvani Napsugár Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) közalkalmazotti állományában, Újhatvanban az 1 fő 
fejlesztő óvodapedagógus a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) személyi 
állományában van. Munkaidejük megosztásra kerül az érintett településrész óvodái között.  
 
Határid ő: 2015. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
87/2015. (VI.23.) 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 2015/2016. nevelési év indításának 
előkészítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015/2016. nevelési évben is engedélyezi az 1 fő 
rendszergazda álláshelyet. Az 1 fő rendszergazda a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) közalkalmazotti állományában van. Munkaideje megosztásra kerül a település 
óvodái között.  
 



Határid ő: 2015. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
8. napirendi pont 
Tájékoztató a 2014/2015. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Köszönetet szeretnék mondani az iskolaigazgatóknak. A mai napon vehették át a Megyeházán az 
elismeréseket azok a gyerekek, valamint a felkészítő pedagógusok, akik megyei vagy országos szintű 
versenyeken nyertek. Szeretnék nekik gratulálni és további sok sikert kívánni. 
 
Jagodics István a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerületének igazgatója 
Immár 5. alkalommal a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola lett a megye legjobb tehetséggondozó 
iskolája.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Kik és milyen szempontokat állítanak össze? 
 
Polonkai Zoltánné a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója 
A Heves Megyei Pedagógiai Intézet 16-17 évvel ezelőtt alapította ezt a vándorserleget. Az intézet által 
meghirdetett versenyeken való szereplést díjazzák. A megyei első helyezés és az országos első tíz helyezés 
ér pontot. A helyezésekről készítünk egy beszámolót, melyet benyújtunk az intézetnek, ahol különböző 
létszám és egyéb ráták alapján végeznek számításokat. Négy serleg kerül átadásra. A legjobb városi iskolát, 
a legjobb községi iskolát, a legjobb kisgimnáziumot és a legjobb művészeti intézményt díjazzák.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni.  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2014/2015. tanév 

kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek 
megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
9. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű 
általános iskolák 2014/2015. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 11 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 
határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
88/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2014/2015. nevelési évben, tanévben végzett 
tevékenységéről 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 Bálint út 44.) beszámolóját a 2014/2015. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
89/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2014/2015. nevelési évben, tanévben végzett 
tevékenységéről 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 Lázár út 49-51.) beszámolóját a 2014/2015. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
90/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2014/2015. nevelési évben, tanévben végzett 
tevékenységéről 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.) beszámolóját a 2014/2015. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
91/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2014/2015. nevelési évben, tanévben végzett 
tevékenységéről 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 Kálmán út 13.) beszámolóját a 2014/2015. nevelési évről elfogadja. 



 
Határid ő: 2015. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
92/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2014/2015. nevelési évben, tanévben végzett 
tevékenységéről 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 Alfréd utca 3.) beszámolóját a 2014/2015. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
93/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2014/2015. nevelési évben, tanévben végzett 
tevékenységéről 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 utca 9.) beszámolóját a 2014/2015. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
94/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2014/2015. nevelési évben, tanévben végzett 
tevékenységéről 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.) beszámolóját a 2014/2015. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
95/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 



az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2014/2015. nevelési évben, tanévben végzett 
tevékenységéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. Számú Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.) beszámolóját a 2014/2015. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
96/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2014/2015. nevelési évben, tanévben végzett 
tevékenységéről 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.) beszámolóját a 
2014/2015. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
97/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2014/2015. nevelési évben, tanévben végzett 
tevékenységéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 1.) beszámolóját a 2014/2015. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
98/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2014/2015. nevelési évben, tanévben végzett 
tevékenységéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
 



Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) beszámolóját a 2014/2015. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
10. 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 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
99/2015. (VI.23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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, az Egyházi keret, valamint a Nemzetiségi keret pályázati felhívását jelen határozat 1 – 5. 
számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határid ő: 2015. augusztus 1. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

(A 99/2015. (VI.23.) sz. bizottsági határozat mellékletei a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezik.) 

11. napirendi pont 
Egyebek 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnök-
helyettese 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   Tóth György István 
         a bizottság tagja  a bizottság elnök-helyettese 
 
 


