
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2016. január 26-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott nyílt 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 

 

  Igazoltan távol volt: 

 Köves Gábor Nándorné            a bizottság tagja 

 

  A meghívottak részéről 

  Dr. Szikszai Márta  jegyző 

  Dr. Kovács Éva  aljegyző 

  Kondek Zsolt  képviselő 

  Püspökiné Horváth Melinda          jegyzőkönyvvezető 

 

 
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: 
 
1/2016. (I. 26.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2016. január 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
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N a p i r e n d: 
Nyílt  ü l é s: 

 
1. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alsó- és Középfokú 

Diáksport Bizottsága 2015. évi beszámolójáról 
 

2. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról 

 
Előterjesztő az 1-3. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

4. Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. évi munkatervéről 
 

5. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 

  
Előadó az 1-5. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva aljegyző 
Előterjesztő a 4-5. napirendi pontnál: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 

 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alsó- és Középfokú 
Diáksport Bizottsága 2015. évi beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az előterjesztésben láthatóak az eredmények. Valamelyik évben nem sok eredmény volt leírva a 
középiskolásoknál. December 2-án voltunk Egerben, ahol elismerést vehettünk át a diákokkal, akik 
a Bajzából, a Kossuth Lajos Általános Iskolából, illetve a Kodály Zoltán Általános Iskolából voltak, 
valamint az Országos Diákolimpián első három helyezettek lettek. A Heves Megyei Diáksport 
Tanács a 6. helyen szerepelt. Az elmúlt 8-10 évben még a 18. helyen kullogott Heves megye, 
úgyhogy örülünk, hogy a városból is nagyon sok úszó, duatlonista szerepelt ezeken a versenyeken, 
ami által mi is hozzá tudtunk tenni a jó eredmény eléréséhez. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Úgy vettem észre a beszámoló alapján, hogy a Kodály Zoltán Általános Iskola kiemelkedő 
teljesítményt nyújt. Minek köszönhető? Célirányosan? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen, célirányosan elsősorban atlétikára készültek és mellette volt a duatlon, csak sajnos az idei 
évtől kivették a duatlont, mert 60 millió Ft hiányzott a büdzséből a Magyar Diáksport Szövetségnél. 
Nekünk a legsikeresebb sportágunk az úszás, az atlétika és a duatlon volt. A duatlont sajnos a 
középiskolások is böjtölni fogják. A Magyar Diáksport Tanács tudomásom szerint több sportágat, 
így a duatlont, röplabdát megszüntette. A duatlonban a hatvaniak is elég szép eredményeket értek el. 
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Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ezek az eredmények a testnevelő tanárokon is múlnak? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen, illetve a diákokon is, mert sok múlik azon, hogy sportol, vagy inkább a gép előtt ül. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A Bajza is jó eredményeket ért el, de a Damjanichnál és a Széchényinél nem látok olyan nagy 
aktivitást. Ez biztos személyfüggő. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ahogy nőnek ki a Kossuth, illetve a Kodály Iskolából ezek a jó képességű gyerekek, ők általában itt 
maradnak a Bajza Gimnáziumban. Ha olyan gyerekről van szó, megpróbáljuk rábeszélni, hogy ne 
menjen el, hanem maradjon itt továbbtanulás szempontjából is Hatvanban. 
 
Tóth György István bizottsági tag 
Remélem, hogy ez a futballal kapcsolatos anomália megoldódik, mely szerint igazolt versenyző 
diákolimpián nem szerepelhet. Nem mi fogjuk megoldani nyilván, hanem majd a Bozsik Program, 
illetve a kézilabdások, ha megépül a csarnok, és akkor reméljük, hogy újból erőre kapnak. A 
kézilabda is egy olyan sportág, ami elég nagy tömeget tud megmozgatni. 
 
Kondek Zsolt képviselő 
A foci rengeteg gyereket megmozgat, és a tanárok problémája az, hogy pl. a kézilabdába az igazolt 
versenyzők nem vehetnek részt a Diákolimpián. De ezt nem azért találták ki, hogy kevesebb legyen 
az aktív focista. Az ügyes gyerekeket igazoljuk le, azokat is, akik nem annyira ügyesek, de legalább 
mozognak. Viszont az iskola szeretné mindig a legjobbjait kiállítani egy-egy versenyre. Az a 
jellemző, hogy mindenhová ugyanaz a gyerekcsoport jár. Ha nem vesszük ki ezeket az igazolt 
sportolókat, akkor a többi gyerek nem lesz megmozgatva. Semmiféle versenyszellem nem 
nevelődik beléjük. Ez lenne a második vonal, hogy a gyerekek meg legyenek mozgatva. Ne csak 
testnevelés óra legyen, hanem legyen valami versenyszellem is.  
 
Tóth György István bizottsági tag 
Így már értem, hogy miért van ez a kikötés. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A versenyrendszerben sokszor ütköznek a versenyek. 
 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
2/2016. (I. 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 Heves Megyei Diáksport 
Tanács Hatvan és Körzete Alsó- és Középfokú Diáksport Bizottsága 2015. évi beszámolójáról szóló 



 4 

előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 
Körzete Alsófokú Diáksport Bizottsága 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. február 12. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3/2016. (I. 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 Heves Megyei Diáksport 
Tanács Hatvan és Körzete Alsó- és Középfokú Diáksport Bizottsága 2015. évi beszámolójáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 
Körzete Középfokú Diáksport Bizottsága 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. február 12. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
4/2015. (I. 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 képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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3. napirendi pont 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
5/2016. (I. 26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár 
alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.) 385/2015.(V.28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító 
okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen 
határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2016. január 29.  (értesítésre)    
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6/2016. (I. 26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár 
alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár létszámkeretének 0,5 
fővel való növelését jóváhagyja, a létszámkeretet összesen 12 főben állapítja meg. 
 
Határid ő: 2016. január 29.  (értesítésre) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
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4. napirendi pont 
Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
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: 
 
7/2016. (I. 26.) 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 26. §-a alapján a 2016. évi munkatervét jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A bizottság felkéri a bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy a bizottsági ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék. 
 
Határid ő: 2016. február 5. (tájékoztatásra)  
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 

A 7/2016. (I. 26.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képzi. 
 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
2011-től sikerült a város civil egyesületei részére ezt a pályázatot kiírni, ami körülbelül 10 millió 
forintot jelent, illetve számolgattuk, hogy összesen majd 90 millió forinttal támogatjuk őket. Ebben 
a nagy labdarúgó klub, a civil szervezetek, a nyugdíjasok is benne vannak. Ez az összeg nagyon sok 
embert érint. Előbbre lett hozva a kiírás, hogy ezek az összegek a különböző rendezvényekre meg 
tudjanak érkezni.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Itt 200 ezer forintos tételek vannak, ugye? Ez nem teljesen azt fedi le, ahol profi módon csinálják. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Így van, a kiemelt egyesületek nem részesülhetnek ebben  a támogatásban. Ez jogilag teljesen kizárt. 
A Jegyzői Iroda munkatársai nézik át ezeket a beérkező pályázatokat, hiszen vannak kritériumok, 
amiknek meg kell felelni, mint pl. aki még nem számolt el, az a következő évben kimarad a 
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pályázatból. Ha nincs a pályázattal gond, akkor bekerül a bizottság elé és döntéshozatal van a 
bizottság, illetve a képviselő-testület részéről, hogy milyen összegben támogatjuk őket, de 
maximum 200 ezer forint erejéig. Nagyon sok hasznos cél valósul meg így, mint például sószoba, 
videóberendezések vásárlása, hangosítások. Mindig mellékerestek 1-1 vállalkozót, és ezzel a mi 
támogató összegünkkel kibővítették és célt értek. 
 
dr. Kovács Éva aljegyző 
A támogatás másik formája a kedvezményes terembérlet, amit a bizottság tárgyalni szokott. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
De ott már egyesületek is vannak, ugye? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Így van. Nem is kis összegről van szó, mert 2-300 óra 50%-os terembérleti kedvezmény. Ezt a pénzt 
nem kapja meg, de mégis támogatás, mert kevesebbet kell befizetni a terembérletért. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A tűzoltók, mentők úszhatnak. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Így van. A rendőrség még nem, mert nekik ezt jogilag kell rendezni. Amennyiben rendeződik, akkor 
ők is megkapják a lehetőséget, hogy télen az uszodába, nyáron pedig a strandra mehessenek. 
 
dr. Kovács Éva aljegyző 
Továbbá az óvodások és iskolások is megkapják a lehetőséget.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen, ez is egy támogatási forma. Körülbelül 20 millió forint, amit így az óvodáknak és iskoláknak 
juttatunk kedvezményes uszoda használatra. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Azt nem a KLIK adja? 
 
dr. Kovács Éva aljegyző 
Egy részét igen, a másik felét pedig az önkormányzat finanszírozza. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez az úszásoktatás egy rendkívüli jó dolog. De megtanulnak a gyerekek úszni?  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A tantervben az van előírva, hogy nyolcadikra két úszásnemben kell tudni vízbiztosan úszni. Egy-
egy gyereknél fordult elő, hogy a nagy medencébe nem mert átmenni. Itt már volt egy pszichikai 
ráhatás, szülőktől öröklött tulajdonság, vagy szülők belelökték a vízbe. Ilyenkor hiába vitték 
akárhová is, nem tudtunk mit tenni. De van már olyan osztály, ahol egy gyerek sincs a kis 
medencében. Ezt már mi vittük végig a kollégákkal. Ez olyan, mint a korcsolyázás. Aki elkezdte 5 
éve, és topogott, most pedig működik a 40-50 fős jégkorongcsapat. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
8/2016. (I. 26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletének 11. § (2)-(3) bekezdései alapján átruházott hatáskörében eljárva a civil szervezetek 
támogatására létrehozott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret, az Ifjúsági keret, 
a Sportfeladatokat, célokat támogató keret, a Nemzetiségi keret, valamint az Egyházi keret pályázati 
felhívását jelen határozat 1 – 5. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.  
A civil szervezetek támogatásának éves keretösszegéről a Képviselő-testület Hatvan város 2016. évi 
költségvetésének elfogadásakor dönt. 
Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatot indoklás nélkül visszavonja. 
 
Határid ő: 2016. február 1. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 

A 8/2016. (I. 26.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képzi. 
 
 
 
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 
 
 


