
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2015. november 26-án 8:45 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 

 Kocsis Attiláné  a bizottság tagja 

 Dr. Freili Géza   a bizottság tagja 

 

  a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

  Lukács László   osztályvezető 

  Püspökiné Horváth Melinda          jegyzőkönyvvezető 

 

  Igazoltan távol volt: 

 Köves Gábor Nándorné            a bizottság tagja 

 

 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, 
hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tóth György István bizottsági tagot jelöljük ki. Amennyiben 
ezzel egyetértenek, kérem, igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül megválasztotta Tóth György 
István 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
184/2015. (XI. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2015. november 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
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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) pályázatról 

 
 Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) pályázatról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Tóth György István bizottsági tag 
Tudunk valamit a hátteréről, hogy milyen tárgyalások folynak a Miniszterelnökséggel? Szétbontják 
az intézményt?  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Annyit tudok, hogy át fog kerülni a kastély a szökőkúttal bezárólag. A többi az mind önkormányzati 
terület marad. A kastély is marad tulajdonképpen, mert elvinni nem tudják. Csak nem mi 
üzemeltetjük. Itt 80-100 millió forintról van szó, mert 160 millió forintból lehet üzemeltetni, 
ennyivel hozzájárulnak. 
 
 
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 és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
185/2015. (XI. 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 igazgatói 
(magasabb vezetői) pályázatról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredménytelennek nyilvánítja a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) elnevezésű intézmény igazgatói (magasabb 
vezető) beosztásra vonatkozó nyilvános pályázati eljárást. 
 
Határid ő: 2015. november 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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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 a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 ................................... ....................................  
  Tóth György István     Tarsoly Imre 
  a bizottság elnök-helyettese    a bizottság elnöke 
 
 


