
 
 

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

Bizottságának 2016. szeptember 29-én a Városháza emeleti kis termében 830 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 
Igazoltan volt távol: 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Basa Zoltán képviselő 
 Tyukodiné Márkus Marianna  
 dr. Tóthpál Tamás pályázó 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes a 
4 bizottsági tagból 3 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 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Megkérdezte, hogy a pályázók kérik-e, hogy zárt ülés keretein belül legyen tárgyalva az 
előterjesztés.  
 
A pályázók nem kérték. 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
185/2016. (IX. 29.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2016. szeptember 29-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 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 az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) 

beosztására kiírt pályázat elbírálásáról 
 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) 
beosztására kiírt pályázat elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
dr. Tóthpál Tamás pályázó 
A város képviselő-testülete olyan határozatot nem mondhat ki, amely rágalmazáson alapszik. 
Nevezetesen arról van szó, hogy a szakmai bíráló bizottság ülésére én felkészültem úgy, ahogy elő 
van írva, de ott egy szakmai kérdés el nem hangzott. Ez a jegyzőkönyv úgy tüntet fel engem, mint 
pályázót, hogy én nem rendelkezem vezetői gyakorlattal. Kérdezem, hogy a vezérigazgatói tisztség, 
és a gyámhivatal vezetői tisztség vajon mi? El sem olvasták a pályázatom, a szakmai bizottság ott 
közölte ezt velem. A másik dolog, hogy úgy tüntet fel, hogy én „elmebeteg” vagyok. Ez rágalmazás, 
ugyanis ha elolvassák azt az inkriminált mondatot, akkor oda az van írva, hogy nem „nem ismeri 
fel”. Tehát mintha én nem tudnám „agyilag” felfogni, hogy ez egy integrált intézmény. Erről szó 
sincs. Magyarországon olyan képzés nincs, hogy muzeológia és könyvtár szak együtt. Ezért 
mondtam azt a bizottságnak, hogy Leonardo óta nem volt polihisztor, mert akkor nem lennének 
szakemberek ebben az országban, és mindenki mindenhez értene. Az összes végzettségem meg van 
a vezetői állás betöltésére. Ha én nem adom be ezt a pályázatot, akkor a tanáraim emléke előtt 
lennék tiszteletlen, mint tőzsgyökeres hatvani. Ez a bizottsági jegyzőkönyv végtelenül sértő. A 
szüleim kérték, hogy mondjam el, hogy rájuk nézve is sértő, akik itt élték le az életüket, itt 
szolgálták Hatvan várost, mert úgy tűnik a jegyzőkönyvből, mintha egy elmebeteget neveltek volna 
fel.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
186/2016. (IX. 29.) 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) beosztására kiírt pályázat elbírálásáról 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 Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) igazgatói (magasabb vezetői) beosztására kiírt pályázati 
felhívást elbírálva dr. Tóthpál Tamás pályázatát nem támogatja. 
 
Határid ő: 2016.szeptember 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
187/2016. (IX. 29.) 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) beosztására kiírt pályázat elbírálásáról 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 Ferencz Beatrix pályázatát nem támogatja. 
 
Határid ő: 2016.szeptember 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
188/2016. (IX. 29.) 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) beosztására kiírt pályázat elbírálásáról 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 eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Határid ő: 2016.szeptember 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
189/2016. (IX. 29.) 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) beosztására kiírt pályázat elbírálásáról 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 Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjteményben (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) közalkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkező Ferencz Beatrixet 2016. október 1. napjával visszahelyezi eredeti munkakörébe, mivel 
igazgatói (magasabb vezetői) megbízása 2016. szeptember 30-án lejár, valamint elrendeli 
illetményének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény besorolás szerinti 
megállapítását. 
 
Határid ő: 2016. október 1.  
Felelős: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény megbízott igazgatója 
 
 
190/2016. (IX. 29.) 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) beosztására kiírt pályázat elbírálásáról 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) feladatainak ellátásával 
2016. október 1-jétől Tyukodiné Márkus Mariannát bízza meg, az intézmény (magasabb) vezetői 
pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2017. január 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 08 fizetési fokozat garantált illetménye:   154.330,- Ft 
- garantált illetmény összesen kerekítve:      154.300,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):   205.900,- Ft 
- illetmény összesen:         360.200,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%), (2016.10.01.- 2017.01.31.)                  45.000,- Ft 
- mindösszesen:          405.200,- Ft 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
191/2016. (IX. 29.) 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) beosztására kiírt pályázat elbírálásáról 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 Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) elnevezésű intézmény igazgatói (magasabb vezető) 
beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét 
képező tartalommal.  
 
Határid ő: 2016. október 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
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 
rendkívüli nyílt ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Kondek Zsolt Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 tagja elnöke 


