
 
 

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

Bizottságának 2018. február 20-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 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Márkus Marianna az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

igazgatója 
 Molnár-Túri Diána humánpolitikai koordinátor 
 Rácz Gabriella humánpolitikai asszisztens 
 Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár vezetője 
 Tompa Z. Mihály  a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház igazgatója 
 Valló Ede a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 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. 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
9/2018. (II. 20.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2018. február 20-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N A P I R E N D 
N Y Í L T  ÜLÉS: 
 

1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

 
 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda intézményvezetője illetményének 
megállapításáról 

 
 Előadó: Rácz Gabriella humánpolitikai asszisztens 

 
4. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola létrehozása és fenntartása 

tárgyában létrejött megállapodás módosításáról 
 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

5. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról és a 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
6. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadásáról és 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
7. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2017. évi közművelődési 

feladatellátásáról szóló beszámolójáról 
 
8. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadásáról és 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
9. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról 

 
 Előterjesztő az 1-9. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 
10. Előterjesztés az Újvárosi Római Katolikus Plébánia Egyházközség részére nyújtott 

támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának 
engedélyezéséről 

 
11. Előterjesztés az Újvárosi Római Katolikus Plébánia Karitász csoport részére nyújtott 

támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának 
engedélyezéséről 

 
12. Előterjesztés a Karrier Nemzetközi Oktatási és Művészeti Alapítvány részére nyújtott 

támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának 
engedélyezéséről 

 
13. Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 

Sportegyesület Atlétikai Szakosztálya részére 
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14. Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben 
hozott lejárt határidejű határozatairól 

 
 Előadó az 5-14. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő a 10-14. napirendi pontnál: Tarsoly Imre bizottsági elnök 

 
15. Egyebek 

 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
10/2018. (II. 20.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Úgy látom, hogy körülbelül 6 milliárd forint a város költségvetése, ami a bevételek és a kiadások 
tekintetében egyensúlyban van. Mit jelent az adóerő képesség? Az átlag 32.000.- forint, Hatvanban 
ez 88.145.- forint. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat olyan jól áll, hogy emiatt az államnak 
magasabb szolidaritási összeget kell fizetni? A másik kérdésem, hogy az iparűzési adó bevétel igen 
nagy 2 milliárd 800 millió forint körül van, a kommunális adó bevétel ehhez képest jóval 
alacsonyabb, körülbelül 63 millió forint. A kommunális adót kötelező kivetni a városban? Nem 
lehetne elengedni? Ennek mindenki nagyon örülne, egy jó pont lenne a városvezetésnek, és nem 
olyan nagy hiány keletkezne az iparűzési adó bevételhez képest, vagy ez a 63 millió forint annyira 
szükséges a városnak? Az tűnt fel még nekem, hogy a gépjármű adó bevételének 40 %-a az államé. 
Én azt hittem, hogy ez teljes egészében a városé. Ezt a lakosság nem tudja, lehet nem ártana őket 
néha tájékoztatni erről.  
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az adóerő képesség összegét a költségvetési törvény határozza meg, ami 32.000.- forint már 
körülbelül 8-10 éve. Ehhez viszonyítanak sok mindent. Például az e feletti összeg esetén az 
önkormányzatok szociális ellátást nem kérhetnek. A gazdagabb önkormányzatokat így sújtják. Ahol 
nincs ennyi az adóerő képesség, azt az önkormányzatot támogatja az állam normatívákkal. Nálunk 
igen magas az adóerő képesség, 88.145.- forint, mely az iparűzési adóalap, osztva a 
lakosságszámmal, szorozva 1,4-gyel. Sajnos a szolidaritási hozzájárulás mértékének az elvonása 
2017-ben 70 % volt, amit az idei évben 95 %-ra emeltek fel. Éves szinten körülbelül 180-200 millió 
forintot költöttünk az általános iskolákra, jelenleg pedig 324 millió forint von el erre az állam. Már 
50 %-kal többet vonnak el, mint amennyibe nekünk az iskolák kerültek. Ez nagyon sok, így a 
dologi kiadás emiatt is nagyon megnőtt a tavalyi évhez képest. A magánszemélyek kommunális 
adója helyi adó. Az állam részéről adott ajánlás alapján minden település maga dönti el, hogy 
milyen fajta adónemet vet ki. Nálunk magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó és  
építményadó van. Ez helyileg van eldöntve, de hiányozna ez a 67 millió forint a költségvetésből, 
mert nehéz volt így is összeállítani, hogy azokat a feladatokat, amiket az önkormányzat önként 
vállalt feladatként elvállalt, teljesíteni tudja. Pedig ez nagy mértékben a gazdaságot is érinti. Ezeket 
a feladatokat az állam egyáltalán nem finanszírozza, amit a saját bevételből kell finanszírozni. A 
saját bevételnek a zöme pedig a helyi adó.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ha ezt a 67 milliót elengedné az önkormányzat, akkor nem kellene kevesebbet fizetni az államnak? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Nem, az csak az iparűzési adóra van kihegyezve, a többi adónem ebbe nem tartozik bele. Az 
iparűzési adónál is az adóalapot veszik figyelembe. Félévkor kell az adó osztálynak egy bevallást 
készíteni, ami alapján kiszámolják az adóerő képességet. A gépjármű adó nem helyi adó, ez egy 
átengedett adó. Volt időszak, egy pár évvel ezelőttig, amikor még 100 %-ban az önkormányzatnál 
hagyták, de 3-4 éve ennek csak a 40 %-a marad itt. A többit be kell fizetni az államkasszába. 
Minden évben, amikor kijön a költségvetési törvény, megnézzük, hogy az előző évhez képest 
milyen változás van. Idén például az a változás történt, hogy a közterület-felügyelet által kiszabott 
bírságot is teljes egészében az államnak át kell adni. Nálunk ez is kb. 10 millió forint hiányt jelent a 
költségvetésben bevételi oldalon.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Csak összehasonlításképpen mondom, hogy amikor mi átvettük a városvezetést, akkor 750 millió 
forint adóbevétele volt a városnak. Most pedig közel 3 milliárd. Nagyon sok cég települt ide azóta, 
és nem kis munka volt eddig eljutni. Akkor 900 milliót kellett befizetni, és azt is túlélte a város. 
Most pedig szintben vagyunk, mert stabil a költségvetés.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnök-helyettes 
Az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy ez a kommunális adó mit is takar valójában, miből 
tevődik össze? Mert nagyon sokan mondják, hogy fizetjük a kommunális adót, de mire? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Nem címkézett ez a pénz, tehát beépül Hatvan város költségvetésébe. Ebből nagyon sok 
városüzemeltetési feladat, például útépítés, karbantartás, köztisztaság, fűnyírás valósul meg. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnök-helyettes 
De a fűnyírásért fizetnek most már. 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A társasházak fizetnek, de csak az ő magánterületükre vonatkozóan. A közterületek karbantartását a 
városban el kell látni. Ezeken az utakon, járdákon mindenki közlekedik.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnök-helyettes 
Már ahol van járda, mert azok az emberek is ugyanúgy fizetik, ahol nincs normális járda.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A lakosság attól sokkal többet kap, mint amennyit befizet. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
11/2018. (II. 20.) 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 önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda intézményvezetője illetményének 
megállapításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Rácz Gabriella humánpolitikai asszisztens 
 
 
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: 
 
12/2018. (II. 20.) 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 Hatvani Vörösmarty téri 
Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) intézményvezetőjének, Padányiné Kalocsai Editnek az illetményét 
2018. január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
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törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
           

• Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):                  438.480.-Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%)                                                      73.080.-Ft 
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)                                 10.000.-Ft 

(2016.09.01-2021.06.30.) 
• Munkaközösségi pótlék                                                                    9.135.-Ft 
• Kereset mindösszesen:                                                                  530.695.-Ft 

 
Határid ő: 2018. február 23. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola létrehozása és fenntartása 
tárgyában létrejött megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
  
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: 
 
13/2018. (II. 20.) 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 Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskola létrehozása és fenntartása tárgyában létrejött megállapodás módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata és a Váci 
Egyházmegye Ordináriusa között 2011. március 31. napján létrejött együttműködési megállapodást 
a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2018. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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5. napirend 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról és a 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Nagyon részletes az összeállítás, dőzsölni lehet a kulturális életben. Nagyon sok mindent csinálnak 
ezzel a kevés emberrel. A látogatók tekintetében láttam, hogy 2800 fő látogató volt a tavalyi évben, 
ami 24000 látogatást jelent. Sok programot terveznek, most például a Hatvani Kalendárium 
kiadását, ami dícséretes. Szép munka, és ez a kitüntetésekben is megnyilvánult.  
 
 
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: 
 
14/2018. (II. 20.) 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 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és a 2018. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 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.) 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. március 2. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
15/2018. (II. 20.) 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 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és a 2018. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 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.) 2018. évi munkatervét jóváhagyja. 
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Határid ő: 2018. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
      2019. január 31. (a 2018. évi beszámoló elkészítésére) 

Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadásáról és 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A város életét kifejezik ezek a beszámolók. Sok ember nem tudja, hogy milyen élet van és mennyi 
munka van ebben. Lehet látni a fellendülést. Benne van az intézmény az országos muzeális 
hálózatban, ami az ottani szakemberek munkáját dicséri. Láttam, hogy a legtöbb bevétel a 
sörfőzdéből jön be. A Tourinform iroda is nem régen indult. Kár, hogy az emberek többsége nem 
tudja ezeket a dolgokat. 
 
 
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: 
 
16/2018. (II. 20.) 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 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2018. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 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 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. március 2. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
17/2018. (II. 20.) 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 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2018. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 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 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2018. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2018. december 31.  (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
                 2019. január 31. (a 2018. évi beszámoló elkészítésére)     
Felelős:   az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2017. évi közművelődési feladatellátásáról 
szóló beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Hasonló tartalommal, mint az előzőek, itt is nagyon szerteágazó programok vannak. Más profillal, de 
annak a városrésznek sokat nyújtanak. A vezetőhöz tartozik a Galéria is. Nagyon sok a program, 
nyüzsgés van ezen a területen is. 
 
 
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: 
 
18/2018. (II. 20.) 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 Ház 2017. évi közművelődési feladatellátásáról szóló beszámolójáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2017. évi közművelődési feladatellátásáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. március 2. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról és 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról 
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Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Látom, hogy nagyon sok iskolai, óvodai program van, de a Jam Garden is vonzza az embereket. 
Sajnálom, hogy még inkább nem kerül a lakosság látókörébe ez a terület. 
 
Valló Ede, a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
A statisztikák alapján azért évről évre nő a látogatottság. A 2012-es évhez képest majdnem kétszer 
annyi a látogatottság. Jelenleg 60.000 a látogatószám.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megköszönöm az intézményvezetőknek, hogy ilyen nagy paletta van a hatvani életben. A város lakói 
éljenek a lehetőségekkel 2018-ban is, hiszen az intézmények lehetőséget adnak a kellemes 
kikapcsolódásra. 
 
 
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: 
 
19/2018. (II. 20.) 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 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2018. évi 
munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2017. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. március 2. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
20/2018. (II. 20.) 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 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2018. évi 
munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 
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3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2018. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2018. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
                2019. január 1. (a 2018. évi beszámoló elkészítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. 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: 
 
21/2018. (II. 20.) 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 alapító okiratának módosításáról 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.) 15/2017. (I.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító 
okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2018. március 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés az Újvárosi Római Katolikus Plébánia Egyházközség részére nyújtott támogatás 
utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Már több alkalommal fordultak a bizottsághoz ilyen témában, hogy nem arra tudták elkölteni a 
pályázaton kapott összeget, mint amire kérték, de más, hasznos dolgot tudtak vásárolni a 
támogatásból. Most is ennek engedélyezését kérik.  
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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: 
 
22/2018. (II. 20.) 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 
utólagosan engedélyezi az Újvárosi Római Katolikus Egyházközség (3000 Hatvan, Bajcsy 
Zsilinszky u 2/a.) részére, hogy a Civil Alap Egyházi keretéből a 2017. évben a „ Jó éjt!” A test és a 
lélek harmóniája című pályázatának keretében elnyert 50.000.-Ft összegű támogatást ágyak 
vásárlása helyett a Plébániára érkező hívek vendéglátására fordítsa. 
 
Határid ő: 2018. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés az Újvárosi Római Katolikus Plébánia Karitász csoport részére nyújtott 
támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. 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: 
 
23/2018. (II. 20.) 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 
utólagosan engedélyezi az Újvárosi Római Katolikus Plébánia Karitász csoportja (3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 2/a.) részére, hogy a Civil Alap Egyházi keretéből a 2017. évben az „ Együtt 
lenni jó!” Karitász kirándulás Gyöngyösre című pályázatának keretében elnyert 50.000.-Ft összegű 
támogatást a Plébánia ne a gyöngyösi kirándulásra, hanem a Plébánia vendéglátására fordítsa. 
 
Határid ő: 2018. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a Karrier Nemzetközi Oktatási és Művészeti Alapítvány részére nyújtott 
támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről 
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Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. 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: 
 
24/2018. (II. 20.) 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 
utólagosan engedélyezi a Karrier Nemzetközi Oktatási és Művészeti Alapítvány (3000 Hatvan, 
Kisfaludy utca 23.) részére, hogy a Civil Alap Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató 
keretéből a 2017. évben elnyert 50.000.-Ft összegű támogatást az alapítvány mikroport 
megvásárlása helyett a nyári kurzus tábor megtartásához szükséges kiadásokra, fellépéseikre, 
valamint az e célból felmerülő költségek finanszírozására fordítsa.  
 
Határid ő: 2018. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület Atlétikai Szakosztálya részére 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
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: 
 
25/2018. (II. 20.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 175/2017. (XII.12.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
26/2018. (II. 20.) 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 
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Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület Atlétikai Szakosztálya számára 2018. január 1-től 
2018. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel összesen 100 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2018. február 28. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
14. napirend 
Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
lejárt határidej ű határozatairól 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. 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: 
 
27/2018. (II. 20.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2017. évi átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatairól szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 
15. 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. 
 
 
 

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


