
 
 

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

Bizottságának 2017. december 12-én a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Lukács László osztályvezető 
 Havassy Kálmán  a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 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 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegyük fel zárt ülésre 1. napirendi pontként a következő 
napirendi pontot: „Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, és a „Hatvan Város Együttműködő 
Partnere” díj adományozásáról”. 

 
A napirendre vonatkozóan van-e valakinek más javaslata?  
Mivel nem volt, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosítással, igennel 
szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Tarsoly Imre bizottsági elnök napirend módosításra tett javaslatát. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy aki a fenti módosítással együtt a napirendet elfogadja, igennel 
szavazzon. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
165/2017. (XII. 12.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2017. december 12-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 

N A P I R E N D 
N Y Í L T  ÜLÉS: 
 

1. Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  
2. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2018. 

évi költségeinek finanszírozásáról 
 

3. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 
megállapodásról. 

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

 
4. Előterjesztés a kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről sportegyesületek részére 

 
 Előadó az 1-4. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 

5. Egyebek 
 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

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

 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá 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 jegyzői irodavezető 
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Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Basa Zoltán képviselőtársunk lemondott mandátumáról, helyette Biró József lesz a képviselő. Basa 
Zoltán a Jogi és Ellenőrzési Bizottság tagja volt, amiben Rákócziné Lózs Csilla veszi át a helyét. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A bizottsági tagságról polgármester úr dönt, vagy a képviselő-testület? 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Képviselő-testületi hatáskör, emiatt szükséges az SZMSZ módosítás.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A mostani testületi ülésen fog esküt tenni, mint képviselő.  
 
 
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 határozatot hozta: 
 
166/2017. (XII. 12.) 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 Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Rákócziné Lózs Csilla önkormányzati képviselőt 
2018. január 1-jétől a Jogi és Ellenőrzési Bizottság tagjának választja meg. 
 
Határid ő: 2018. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
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 határozatot hozta: 
 
167/2017. (XII. 12.) 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 Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá 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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2. napirend 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2018. évi 
költségeinek finanszírozásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Több éve megy ez az óvodások és az általános iskolások körében. Reméljük, hogy a tankerület 
majd mindig időben tudja fizetni a különbséget a Hatvani Szolgáltató Intézménynek. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez ugyanannyi pénz, mint tavaly, vagy tavalyelőtt? 
 
Havassy Kálmán, a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Több, mert több csoport jön. 18 millió volt tavaly, most pedig több, mint bruttó 19 millió forint 
lesz. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Erre szükség van? 
 
Havassy Kálmán, a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Igen, bele van tervezve a költségvetésbe. Ebből nekünk az óvodai úszásoktatásnál az oktatói díj 
kerül kifizetésre. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az összköltségvetése mennyi az uszodának egy évben? 
 
Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Körülbelül 60 millió Ft és 30-35 millió Ft a bevétel. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Milyen a szaldó? Pozitív, negatív? 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Veszteséges. 
 
Havassy Kálmán, a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Körülbelül 30 millió forintot kell beletenni. Magyarországon nem tudok olyan uszodát, aminek a 
működtetése nullszaldóra jönne ki. Olyan költségek és rezsidíjak vannak, hogy az valami 
félelmetes. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ezért zárnak be másol uszodák 
 
Havassy Kálmán, a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Így is 100 %-on működünk.  
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Egyé 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: 
 
168/2017. (XII. 12.) 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 2018. 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, Szepesi Béla utca 2.) intézményi úszásoktatás céljára, 2018. január 
1-jétől használatba adja a hatvani önkormányzati fenntartású óvodák, a Tankerületi 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 2018. január 1-től 2018. december 31-

ig biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét a határozat melléklete szerint 
mindösszesen 15.412.500.-Ft+ÁFA, azaz nettó 19.573.875.-Ft értékben, amelyből az 
óvodákra eső 2.587.500.-Ft+ ÁFA, azaz nettó 3.286.125.- Ft az önkormányzat 
költségvetésében átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső 12.825.000.-Ft+ ÁFA, 
azaz nettó 16.287750.-Ft az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 
1.800.000.-Ft+ÁFA, azaz nettó 2.286.000.-Ft a 2018. évi költségvetés terhére.  

 
Határid ő:  1.) 2017. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására) 
   2.)  2018. február 15. 
Felelős:  1.) a köznevelési intézmények vezetői  
   2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
 
169/2017. (XII. 12.) 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 2018. évi költségeinek finanszírozásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



 

  

6

 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, 
a Hatvani Tankerületi 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 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig biztosítja az 
úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi fedezetét a határozat melléklete szerint 
mindösszesen 3.345.000.-Ft + ÁFA, azaz nettó 4.248.150.-Ft értékben, amelyből az önkormányzati 
fenntartású óvodák költségvetésébe átcsoportosításra kerül 930.000.-Ft+ÁFA azaz nettó 1.524.000.-
Ft a Hatvani Szent István Általános Iskolára eső 1.545.000.- Ft+ÁFA, azaz nettó 1.962.150.-Ft az 
önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 600.000.- Ft+ÁFA , azaz nettó 762.000.-Ft a 
2018. évi költségvetés terhére. 
 
Határid ő: 2018. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
 
3. 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
170/2017. (XII. 12.) 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 előterjesztést. 
 
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.) 2018. január 1. 
napjától 2018. 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 2018. évi költségvetésbe betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás 
aláírására.  
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Határid ő: 2017. december 31. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről sportegyesületek részére 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ez nagy segítség az egyesületeknek, mivel pénzt nem tudunk adni, de mégis támogatjuk őket azzal, 
hogy kedvezményesen tudják bérelni a termeket. Nagy segítség például a kézilabdásoknak is, akik 
több intézményben bérelnek már termet, hogy minden korcsoportban megjelenjenek. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az önkormányzat tartja fenn a tornatermeket. A terembérlet díjaknak így csak a fele jön be. Ebből 
fenntarthatóak a tornatermek? 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Ennek a bérleti díjnak van egy áfa tartalma. Áttesszük a jobb zsebünkből a bal zsebünkbe a pénzt, 
és közben kifizetjük az áfát. Ezért lett ez a kedvezményes óradíj, hogy a lehető legkisebb mértékűre 
csökkentsük ezeket a díjakat. Ezt adjuk támogatásként az egyesületeknek. Van egy rezsióradíja a 
tornatermeknek, ez ki van számolva.  
 
dr. Kovács Éva aljegyző 
Külön mérőórával nem rendelkeznek a tornatermek, a tankerülettel megkötött szerződés alapján 
százalékos arányban vannak kifizetve a rezsidíjak. Ugyanígy van a karbantartási munkák esetében 
is, de egyébként a karbantartás elég nagy költséggel jár, úgyhogy nem hiszem, hogy ezek a bérleti 
díjak fedezik a fenntartást. Emiatt az önkormányzatnak hozzá kell tenni ehhez pénzügyi forrást. 
 
Havassy Kálmán, a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Nem lehet almérőkkel felszerelni az intézményeknek ezeket a részeit, ezért van egy új 
megállapodás a tankerülettel, hogy 50-50 %-ban van a karbantartás költsége fedezve. Tehát amit mi 
megcsinálunk, annak az 50 %-át leszámlázzuk nekik. Ez egy kicsi könnyebbség, de nincsenek jó 
állapotban a termek. 
 

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. 

 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
171/2017. (XII. 12.) 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 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 50%-os 
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kedvezménnyel összesen 400 teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
172/2017. (XII. 12.) 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 2018. január 1-től 2018. december 31-
ig 50%-os kedvezménnyel összesen 1000 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
173/2017. (XII. 12.) 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 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen  100 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
174/2017. (XII. 12.) 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 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 
50%-os kedvezménnyel összesen 120 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
175/2017. (XII. 12.) 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 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 
50%-os kedvezménnyel összesen 100 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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176/2017. (XII. 12.) 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 Harcm űvészetekért Alapítvány számára 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 150 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
177/2017. (XII. 12.) 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 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 50%-
os kedvezménnyel összesen 350 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
178/2017. (XII. 12.) 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 Tánccsoport Egyesület számára 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 350 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
179/2017. (XII. 12.) 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 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 100 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
180/2017. (XII. 12.) 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 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 300 óra teremhasználatot biztosít. 
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Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
181/2017. (XII. 12.) 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 2018. január 1-től 2018. december 
31-ig 50%-os kedvezménnyel összesen 250 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
182/2017. (XII. 12.) 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 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 200 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
183/2017. (XII. 12.) 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 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 90 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
184/2017. (XII. 12.) 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 
Fortuna Tánccsoport Egyesület Hatvani Akrobatikus Rock and Roll Csoportja számára 2018. 
január 1-től 2018. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel összesen 80 óra teremhasználatot 
biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
185/2017. (XII. 12.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
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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 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 150 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
186/2017. (XII. 12.) 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 
Jászberényi Stinky Sox Baseball Klub számára 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 36 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. 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 


