
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottságának 2016. december 13-án a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Tyukodiné Márkus Marianna pályázó 
 Valló Ede pályázó 
 Dr. Tóthpál Tamás pályázó 
 Havassy Kálmán Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes a 
5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más 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 a következő határozatot hozta: 
 
 
217/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2016. december 13-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 

 
1. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 

megállapodásról 
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2. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának 
betöltéséről 

 
3. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) 

beosztásának betöltéséről 
 

4. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatója illetményének emeléséről 
 

5. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2017. 
évi költségeinek finanszírozásáról 

 
 Előadó az 1-5. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

6. Előterjesztés a kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről sportegyesületek részére 
 

7. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 

 
 Előadó az 6-7. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 6-7. napirendi pontnál: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 

8. Egyebek  
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, „Hatvan Város együttműködő Partnere” díj és a 
„Hatvan Város Együttműködő Partnere” különdíj adományozásáról 

 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 
megállapodásról 
 
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: 
 
218/2016. (XII. 13.) 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 VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról szóló beszámolót. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a 
közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján egyes 
közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt 
Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6.-8.) 2017. január 1. 
napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó feladatokhoz 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.000.000,- Ft éves támogatással járul hozzá, 
amely összeg a 2017. évi költségvetésbe betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás 
aláírására.  
 
Határid ő: 2016. december 31. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának 
betöltéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
A „garantált összegen felüli, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész” rész mit takar? 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Jogszabály lehetővé teszi, hogy garantált összegen felüli, munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrész kerüljön megállapításra és a határozati javaslat szerint az az összeg itt található.  
Az előterjesztést még szeretném annyival kiegészíteni, hogy ma érkezett Sólyom Sándor úr részéről 
egy levél, - aki a másik pályázó volt -, mely szerint visszavonja a pályázatát.  
 
 
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: 
 
219/2016. (XII. 13.) 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 Grassalkovich 
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 
3000 Hatvan Kossuth tér 24.) igazgatói (magasabb vezetői) beosztására kiírt pályázati felhívást 
elbírálva Sólyom Sándor pályázatát a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói beosztására 
vonatkozóan nem támogatja. 
 
Határid ő: 2016. december 31.(tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
220/2016. (XII. 13.) 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 Grassalkovich 
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 
3000 Hatvan Kossuth tér 24.) igazgatójává (magasabb vezetőjévé) 2017. február 1. napjától 2022. 
január 31. napjáig tartó határozott időre Valló Edét nevezi ki. 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 H fizetési osztály 6 fizetési fokozat garantált illetménye:    163.170,- Ft   
- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés 
 legalább 10%-ban történő hasznosítás alapján:     0,- Ft 
                                                                                                                                                                                                     
- összesen:          163.170,- Ft 
- összesen kerekítve:         163.200,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):   108.800,- Ft 
- összesen:          272.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):                      45.000,- Ft 
- középfokú idegen nyelvtudási pótlék: (50%)       10.000,- Ft  
- egyéb pótlékok (szakmai gyakorlat vezetéséért járó pótlék)      7.000,-  Ft 
- mindösszesen:          334.000,- Ft 
 
Határid ő: 2017. február 1.(a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) 
beosztásának betöltéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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Dr. Tóthpál Tamás pályázó 
Van egy indítványom, hogy vegyük elő a pályázati kiírást és tekintsünk bele. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Tessék mondani az észrevételeit, rendelkezésünkre áll. 
 
Dr. Tóthpál Tamás pályázó 
Több kulturális intézmény funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást az a 
közalkalmazott kaphat, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézmény vezetésével 
szemben támasztott követelményeknek megfelel. Feltéve, hogy a kulturális intézmény funkciókat 
ellátó szervezeti egységet az adott feladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel 
rendelkező szakember irányítja. 2016. szeptember 30-án polgármester úr mindenkit megnyugtatott a 
képviselő-testületi ülésen, hogy a város szeretne a mostani menedzser típusú vezető helyett szakmai 
típusú vezetőt a múzeum igazgatói székében látni. 
Felteszem a kérdésem, illetve az észrevételemet. Az egyik, hogy a szakmai bíráló bizottságnak az 
indoklása hiányzik. Márpedig egy határozat se szokott indoklás nélkül napvilágot látni. Ez nem 
olyan közigazgatási ügy, amiben az indoklást mellőzni lehet. Nem tudom mi az indoka neki, hogy 
ez ide nem került fel. A múltkori szakmai bíráló bizottsági ülésen volt indoklás, mint ahogy az a 
„nagykönyvben” meg van írva, még hogyha az nem is felelt meg a valóságnak, de most ez 
elmaradt. Nem tudom mi az indoka, hogy ez most nem került ide beírásra.  
Visszatérve a pályázati feltételekre, ismereteim szerint Tyukodiné Márkus Marianna pedagógus 
végzettséggel bír és nem múzeum igazgató, tehát nem muzeológusi végzettséggel rendelkezik. 
Bízok benne, hogy ez a megállapítás téves, de nem tudom, hogy neki múzeumban volt-e gyakorlata.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Kérem, hogy az időkorlátot vegyük figyelembe, mert már jóval túlhaladta a hozzászólási időt. 
 
Dr. Tóthpál Tamás pályázó 
Én úgy gondolom, hogy ezeket itt a bizottsági ülésen kell megvitatni, nem pedig a testületi ülésen. 
Ilyen fontos kérdésekben talán érdemes erről szót ejteni. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
A pályázó által is említett jogszabály a 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet, amely valóban 
meghatározza, hogy integrált intézmény esetén a vezetőnek milyen végzettségűnek kell lennie. 
Mindenki számára ismert, hogy ez az intézmény integrált, tehát múzeumi és könyvtári feladatokat is 
ellát. Ami azt jelenti a jogszabály szempontjából, hogy vagy múzeológusi, vagy könyvtárosi 
végzettséggel lehet a vezetését ellátni az intézménynek. Amennyiben könyvtáros végzettségű vezető 
kerül kinevezésre, úgy a múzeumi részre kell egy szakmai vezető. Amennyiben múzeológus kerül 
kinevezésre, akkor nyilvánvalóan a könyvtári részre kell egy szakmai vezetőt biztosítania az 
intézményvezetőnek, ami az intézményvezetőnek egyébként felelőssége is. Mivel a megbízott 
igazgatónak könyvtárosi végzettsége van, ezért a múzeum vezetésére került is szakember 
megbízásra. Jól tudom? 
 
Tyukodiné Márkus Marianna pályázó, megbízott intézményvezető 
Igen, történész múzeológus. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
A múzeumi vezetés az most is a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítva van, tehát a másik 
pályázó is alkalmas jogszabályilag arra, hogy kinevezésre kerüljön. A szakmai bíráló bizottság 
véleménye az előterjesztés mellékletét képezi. Lehet látni, hogy a jogszabályoknak megfelelően 
került a bizottság összeállításra. Az került bizottság véleményébe, amit ez a három tagú bizottság 
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kért. A pályázati anyagot elolvasták, áttanulmányozták, a pályázókat meghallgatták, kivéve a 
harmadik pályázót, aki ebben az esetben is Sólyom Sándor volt, ő nem jelent meg. Az ott 
elhangzottak és a leírtak alapján alakította ki a szakmai véleményt a bizottság. A szakmai 
véleményhez én hozzászólni nem tudok, mivel sem múzeumi, sem könyvtáros szakember nem 
vagyok. Nyilván azért van egy szakmai bizottság, aki javaslatot tesz, mert ez az ő szakterületük.  
 
Dr. Tóthpál Tamás pályázó 
Csak én hiányolok belőle egy részt.  
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Az ő kérésüknek megfelelően került megszövegezésre ez a vélemény. 
 
Dr. Tóthpál Tamás pályázó 
De valami alapján gondolom hoztak döntést. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Így van, a beadott írásbeli pályázati anyag alapján és a személyes meghallgatás alapján. 
 
Dr. Tóthpál Tamás pályázó 
Az miért nincs beleírva? Én azt hiszem, hogy a bizottság is érzékeli, hogy hiányzik egy rész ebből a 
véleményből. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A szakmai bíráló bizottság véleménye itt van, mind a hárman aláírták, nekünk ez az anyag áll 
rendelkezésünkre. 
 
Dr. Tóthpál Tamás pályázó 
Amiket kérdéseket feltettem arra én nem kaptam választ. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Én a kérdéseket írtam magamnak, ezekre válaszoltam. A pályázati anyagból a kormányrendeletre 
hivatkozott, hogy ki pályázhat, ez volt az első felvetése. Itt én elmondtam, hogy bármely rész, tehát 
a múzeumi, illetve a könyvtári rész vezetésére alkalmas az, aki bármelyik szakképesítésnek 
megfelel. Amennyiben könyvtáros kerül kinevezésre, akkor egy múzeumi szakember kell, illetve 
fordítva. Jelenleg, mivel könyvtáros végzettségű megbízott vezetője van az intézménynek, ezért a 
könyvtárnak a szakmai vezetése biztosítva van. A múzeum szakmai vezetését pedig egy történész 
muzeológus látja el. Nem tudom, hogy milyen jogviszonyban látja el a történész muzeológus a 
feladatot? 
 
Tyukodiné Márkus Marianna pályázó, megbízott vezető 
Alkalmazottként. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Tehát közalkalmazotti jogviszonyban látja el a feladatot. 
 
Dr. Tóthpál Tamás pályázó 
Nem teheti, mivel nem ezt írja a pályázat szövege. Idézem még egyszer, „a funkciókat ellátó 
szervezeti egységeket az adott alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja”. Beosztott közalkalmazott hogy lehet a bizottság 
szerint irányító, vezető? 
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Tyukodiné Márkus Marianna pályázó, megbízott vezető 
A múzeumi részt igazgatóhelyettesként irányítja történész muzeológus képzettségű szakember. Én 
mint megbízott igazgató, a könyvtárt, mint ahogy a jogszabály is előírja, ő pedig 
igazgatóhelyettesként a múzeumi részt irányítja. A jogszabálynak teljesen megfelelünk.  
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Ön mondta azt előző testületi ülésen, hogy ilyen képzés nincs, hogy ezt párban képeznék, tehát 
könyvtáros és muzeológus is valaki.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 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 határozatot hozta: 
 
221/2016. (XII. 13.) 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 Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) igazgatói (magasabb vezetői) beosztására kiírt pályázati 
felhívást elbírálva dr.Tóthpál Tamás pályázatát az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
igazgatói beosztásra vonatkozóan nem támogatja. 
 
Határid ő: 2016. december 31. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
222/2016. (XII. 13.) 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 Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) igazgatói (magasabb vezetői) beosztására kiírt pályázati 
felhívást elbírálva Sólyom Sándor pályázatát az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
igazgatói beosztásra vonatkozóan nem támogatja. 
 
Határid ő: 2016.december 31. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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223/2016. (XII. 13.) 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 Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan Kossuth tér 12.) igazgatójává (magasabb vezetőjévé) 2017. február 1. 
napjától 2022. január 31. napjáig tartó határozott időre Tyukodiné Márkus Mariannát nevezi ki. 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 08 fizetési fokozat garantált illetménye:   154.330,- Ft 
- garantált illetmény összesen kerekítve:      154.300,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):   185.700,- Ft 
- illetmény összesen:         340.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%), (2017.02.01.- 2022.01.31.)                45.000,- Ft 
- mindösszesen:          385.000,- Ft 
 
 
Határid ő: 2017.február 1.(a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatója illetményének emeléséről 
 
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: 
 
224/2016. (XII. 13.) 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 Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény belépőjegy árainak módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan 
Radnóti tér 5331/24 hrsz.) igazgatójának (magasabb vezetőjének) 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 2017. január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

 a I fizetési osztály 12 fizetési fokozat garantált illetménye:   242.465,- Ft   
- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés 
 legalább 10%-ban történő hasznosítás alapján:      16.973,- Ft                                                                                                                              
- összesen:          259.438,- Ft 
- összesen kerekítve:         259.400,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):     49.600,- Ft 
- összesen:          309.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):                      45.000,- Ft 
- középfokú idegen nyelvtudási pótlék: (50%)       10.000,- Ft  
- mindösszesen:          364.000,- Ft 
 
Határid ő: 2016. december 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2017. évi 
költségeinek finanszírozásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mint tudjuk, több éve működik az úszásoktatás az uszodában, és én úgy gondolom, hogy hasznos. 
Természetesen az óvodásoknak és az általános iskolásoknak biztosítjuk ezt a lehetőséget. Úgy 
gondolom, hogy maximális a kihasználtság délelőtt, délután pedig az edzői feladatokat látják el a 
városi egyesületek oktatói, illetve még több úszásoktatás is folyik. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Intézményvezető úrtól kérdezném, hogy kijönnek ebből a pénzből? Tehát az önkormányzat el tudja 
tartani az uszodát? 
 
Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Nem tudja eltartani az önkormányzat, és ugye ez az összeg nem jelenik meg nálunk plusz pénzként, 
hanem a kiadáshoz van csatolva. Itt annyit tudunk pluszban elérni, hogy a KLIK-kel való 
szerződéskötések alkalmával 2017. tavaszával kb. 7.200.000.- forint fog jönni a KLIK-től, ha 
minden osztályt be tudunk a leterheltség miatt osztani. Ami egy külön feladat, hogy megtaláljuk 
minden vidéki iskolának azt az időt, amikor ők is tudnak jönni, megvan nekik a logisztika a 
szállításra és nekünk is van helyünk. Úgyhogy ez az összeg nem jelenik meg nálunk, hanem 
beleolvad a költségvetésbe.  
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dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Kiegészítésként elmondanám, hogy amikor annak idején a Zrt.-től elkerültek a feladatok, - mivel 
korábban a Városgazdálkodási Zrt. látta el a temető, uszoda, kórház, stb. üzemeltetését -, akkor jött 
létre a Hatvani Szolgáltató Intézmény, és pont azért lett így párosítva a piac és az uszoda, hogy 
valahogy kiegyenlítse egymást a kettő, mivel az uszoda üzemeltetése nem null szaldós, a piac pedig 
nyereséges.  
 
Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Igaz, most nem ez a kérdéskör, de a mi részünkről még nagyon fontos dolog, hogy a házirend 
betartása nem minden óvodánál, és pedagógusnál figyelhető meg pozitívan. Természetesen vannak 
nagyon pedáns iskolák és pedagógusok, akik ezt maradéktalanul betartatják, de sajnos elég sok 
vitánk van a házirend be nem tartása miatt a délelőtti órákban. Ez azért is úgymond veszélyes egy 
kicsit, mert a szakhatóságok nem fognak előre szólni, mikor jönnek megnézni, hogy milyen 
állapotok vannak, hanem kopogás nélkül jönnek és ellenőriznek. Hála Istennek az utóbbi másfél 
évben nem volt semmi ilyen nemű problémánk, de elég sokat vívunk, inkább az óvodákkal, mert a 
házirendet a gyerekekkel nem nagyon tudják betartani. Nagyok a létszámok, kevés a pedagógus 
velük. Erre felhívjuk a figyelmüket írásban is minden évben. Tavaly óta egy picit már változott a 
helyzet, de ez egy olyan probléma, amit napi szinten kell orvosolnunk. Egyébként aki jár, az 
láthatja, hogy megfelelő minőségen működik az uszoda. 
 
 
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: 
 
225/2016. (XII. 13.) 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 Markovits Kálmán 
Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2017. évi költségeinek finanszírozásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda 
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits 
Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán 
Városi Uszodát az uszoda üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Temető út 14/A) intézményi úszásoktatás céljára, 2017. január 1-jétől használatba adja a hatvani 
önkormányzati fenntartású óvodák, a Klebelsberg Központ által fenntartott általános iskolák, a Váci 
Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Hatvani Lesznai 
Anna Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális 
Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) részére. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 
biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét a határozat 1. számú melléklete szerint mindösszesen 
16.206.750.-Ft+ÁFA értékben, amelyből az óvodákra eső 2.756.250.-Ft+ÁFA az önkormányzat 
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költségvetésében átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső 13.450.500.- Ft+ ÁFA az 
önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 1.764.000,-Ft+ÁFA a 2017. évi költségvetés 
terhére.  
 
Határid ő: 1.) 2016. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására) 
        2.)  2017. február 15. 
Felelős:    1.) a köznevelési intézmények vezetői  
  2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
226/2016. (XII. 13.) 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 Markovits Kálmán 
Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2017. évi költségeinek finanszírozásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, 
a Klebelsberg Központ által fenntartott Hatvani Szent István Általános Iskola (székhelye: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.), valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. 
pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi 
út 4.) részére 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig biztosítja az úszásoktatáshoz szükséges 
utazási költségek anyagi fedezetét a határozat melléklete szerint mindösszesen 2.895.000.- Ft + 
ÁFA értékben, amelyből az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésébe átcsoportosításra 
kerül 750.000,- Ft+ ÁFA, a Hatvani Szent István Általános Iskolára eső 1.545.000.- Ft+ÁFA az 
önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 600.000,- Ft+ÁFA a 2017. évi költségvetés 
terhére. 
 
Határid ő: 2017. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről sportegyesületek részére 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Legutóbb szeptembertől decemberig volt döntés amiatt, mert a KLIK átveszi az intézményeket, de a 
tornatermek maradnak az önkormányzat fennhatósága alatt, így újra lehetőség volt igényelni a 
kedvezményes teremdíjakat 2017. január 1-től december 31-ig. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 16 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
 
227/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Futball Club Hatvan Egyesület számára 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 350 óra teremhasználatot biztosít. 

 
Határid ő: 2016. december 31.   (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
228/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület számára 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 
50%-os kedvezménnyel összesen 750 óra teremhasználatot biztosít. 

 
Határid ő: 2016. december 31.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
229/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Lokomotív Sport Egyesület számára 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 100 óra teremhasználatot biztosít. 

 

Határid ő: 2016. december 31.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
230/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztálya számára 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 50%-
os kedvezménnyel összesen 120 óra teremhasználatot biztosít. 

 

Határid ő: 2016. december 31.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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231/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvani Szabadidő SE Atlétika Szakosztálya számára 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 50%-
os kedvezménnyel összesen 60 óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2016. december 31.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
232/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva az 
ITF Harcművészetekért Alapítvány számára 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 150 óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2016. december 31.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
233/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Lokomotív SE Asztalitenisz Szakosztálya számára 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 250 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. december 31.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
234/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
CIT-CAR Táncsport Egyesület számára 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 300 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. december 31.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
235/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
TKD Spirit Egyesület számára 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 100 óra teremhasználatot biztosít. 
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Határid ő: 2016 december 31.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
236/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Koko Fight Club Sportegyesület számára 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 280 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
237/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvani Harcművészek a Gyermekekért Alapítvány számára 2017. január 1-től 2017. december 31-
ig 50%-os kedvezménnyel összesen 180 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
238/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvani Thai Box Egyesület számára 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 180 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. december 31.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
239/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Pulzus Sportegyesület számára 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 53 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. december 31.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
240/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Fortuna Tánccsoport Egyesület Hatvani Akrobatikus Rock and Roll Csoportja számára 2017. január 
1-től 2017. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel összesen 96 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. december 31.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
241/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Wing Tsun Kung – Fu Szövetség számára 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 120 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. december 31.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
242/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva az 
Érd Baseball és Softball Club számára 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 35 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2016. december 31.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Tóthpál Tamás pályázó 
Ezt a napirendet nem kellett volna előbbre tenni? 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Miért? 
 
Dr. Tóthpál Tamás pályázó 
Általában úgy szokás, hogy ha van egy szervezeti szabályzat módosítás, azt a pályázóknak illett 
volna tudni és előbbre tenni, hogyha elfogadásra kerül. Jelen pillanatban ez nem történt meg.  
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
A képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalta az alapító okirat módosítását és mivel ön pályázott, 
úgyhogy biztos a hatályos alapító okiratot már elolvasta és ismeri, amelyben a könyvtárnak a 
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besorolása változott, tehát a szakmai szervezet által végzett ellenőrzésnek megfelelően nyilvános 
könyvtári szolgáltatást is ellátó múzeumi szakkönyvtár lett. Pont azért, hogy ne legyen egy 
duplikáció az Ady Endre Könyvtárral, emiatt a változás miatt, ami december elsején lépett hatályba 
az alapító okirat tekintetében, ennek megfelelően az SZMSZ is átdolgozásra került.  
 
Dr. Tóthpál Tamás pályázó 
Hol van? 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Nyilvános, úgyhogy bármikor fel lehet menni a honlapra és megtalálhatók ezek az adatok.  
 
 
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: 
 
 
243/2016. (XII. 13.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
jóváhagyja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 
szervezeti és működési szabályzatát. 
 
Határid ő: 2016. december 31. 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Egyebek 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
nyílt ülését befejezettnek nyilvánította, zárt ülést rendelt el. 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Kondek Zsolt Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 tagja elnöke 


