
 
 

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

Bizottságának 2018. április 24-én 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 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Bereczné Deme Judit pályázó 
 Kelemen Attila pályázó 
 Kutalik Márta pályázó 
 Schoblocher Bernadett a Tourinform Iroda vezetője 
 Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár 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 5 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
59/2018. (IV. 24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2018. április 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   

N A P I R E N D 
N Y Í L T  ÜLÉS: 
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1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 
2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
2. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium, a Kocsis Albert 

Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Hatvani 5. számú Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatáról 

 
3. Előterjesztés partner megállapodás keretében kedvezmény nyújtásáról a Szállás.hu 

„Élményturizmus” kiemelt programjának megvalósítása céljából 
 

 Előterjesztő az 1-3. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó a 2-3. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

4. Előterjesztés a Hatvan városi kulturális intézmények továbbképzési terveinek és 2018. évi 
beiskolázási terveinek jóváhagyásáról 

 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
5. Egyebek 

 
Z á r t  ü l é s: 

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés 
adományozására 

 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2017. 
évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A 2017. évi beszámoló határidőben elkészült. A módosított előirányzatok már év közben is a 
képviselő-testület elé kerültek negyedévente. A zárszámadás az államháztartási törvénynek 
megfelelően készült el. A bevételi oldalon, amit beterveztünk, majdnem 100 %-ban teljesült. A 
kiadási oldal 74,6 %-ban teljesült. Itt el kell mondani, hogy nagyobb lemaradás a fejlesztési vonalon 
van, mert az csak 31 %-ban teljesült. Ez a két nagy csarnoknak az áthúzódó tétele miatt van, ami 
2018-ban fog teljesülni. Azokat a feladatokat, amiket a képviselő-testület meghatározott a 
költségvetésben, azt tudtuk teljesíteni, elég szép pénzmaradvánnyal zártunk. Ez azt jelenti, hogy a 
2018-ra áthozott kötelezettségeket, főleg a fejlesztési részeket, mind be tudtuk a 2018-as 
költségvetésbe építeni.  
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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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
60/2018. (IV. 24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében az önkormányzat 2017. évi 
zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
61/2018. (IV. 24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében az önkormányzat 2017. évi 
zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium, a Kocsis Albert 
Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Hatvani 5. számú Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Szeretném elmondani a pályázók tájékoztatása érdekében, hogy polgármester úr azt terjeszti a 
képviselő-testület elé, hogy a testület támogassa valamennyiük pályázatát.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
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kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
62/2018. (IV. 24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium, a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Hatvani 5. 
számú Általános Iskola intézményvezetői pályázatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában 
támogatja Tóth Attiláné Deák Andrea beadott pályázati anyagát és intézményvezetővé történő 
kinevezését. 
 
Határid ő: 2018. május 9. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
63/2018. (IV. 24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium, a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Hatvani 5. 
számú Általános Iskola intézményvezetői pályázatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti 
Iskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja 
Bereczné Deme Judit beadott pályázati anyagát és intézményvezetővé történő kinevezését. 
 
Határid ő: 2018. május 9. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
64/2018. (IV. 24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium, a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Hatvani 5. 
számú Általános Iskola intézményvezetői pályázatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti 
Iskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja 
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Kelemen Attila beadott pályázati anyagát és intézményvezetővé történő kinevezését. 
 
Határid ő: 2018. május 9. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
65/2018. (IV. 24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium, a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Hatvani 5. 
számú Általános Iskola intézményvezetői pályázatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. számú Általános Iskola (3000 
Hatvan, Szabadság út 13.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja Kutalik Márta 
beadott pályázati anyagát és intézményvezetővé történő kinevezését. 
 
Határid ő: 2018. május 9. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés partner megállapodás keretében kedvezmény nyújtásáról a Szállás.hu 
„Élményturizmus” kiemelt programjának megvalósítása céljából 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az a kérdés merült fel bennem, hogy mi az előnye ebből a Szállás.hu Kft.-nek? Sok mindent nyújt 
ez a kedvezmény, de a cégnek miből van a bevétele? 
 
Schoblocher Bernadett, a Tourinform Iroda vezetője 
A Szállás.hu-nak az a lényege, a cég azt szeretné, hogy minél több partner csatlakozzon hozzá, tehát 
ne csak szállások legyenek fent a Szállás.hu oldalán, hanem minél több látnivaló, attrakció. Például 
nagyon sok fürdő, étterem is csatlakozott hozzájuk. A céljuk, hogy minél tovább tudjanak 
terjeszkedni az országban. Ez által mi kapunk tőlük egy megjelenést, ezt mi fel fogjuk rakni a 
partnereknek az oldalára és a mi logónk is a főpartner oldalán szerepelni fog. Tehát mi kölcsönösen 
támogatjuk egymást.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Akkor áttételes a bevétel? Segíti a turizmust Hatvanban, és azért kap jutalékot? 
 
Schoblocher Bernadett, a Tourinform Iroda vezetője 
Nekünk ez a megjelenés ingyenes. Mi ezért nem fizetünk semmit, hogy az ő pénzügyük hogyan 
működik, azt sajnos nem tudom. 
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Valószínűleg, ahogy a vendég fizet szálláshelyeknél a vendégéjszakák után például, ami egy 
dokumentált, nyomon követhető fogyasztás, onnan van neki jutalék, ha rajta keresztül történt a 
foglalás. Nem vagyok benne biztos, de én így gondolom.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
66/2018. (IV. 24.) 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 partner megállapodás 
keretében kedvezmény nyújtásáról a Szállás.hu „Élményturizmus” kiemelt programjának 
megvalósítása céljából tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2.) által üzemeltetett Hatvani Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) 
belépőjegy árait 2018. június 1. napjától a határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja. 
 
Határid ő: 2018. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
67/2018. (IV. 24.) 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 partner megállapodás 
keretében kedvezmény nyújtásáról a Szállás.hu „Élményturizmus” kiemelt programjának 
megvalósítása céljából tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2.) által üzemeltett Hatvani Vadaspark (Hatvan, Szúnyog sziget (hrsz. 
2660) belépőjegy árait 2018. június 1. napjától a határozat mellékletében foglaltak szerint 
módosítja. 
 
Határid ő: 2018. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
68/2018. (IV. 24.) 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 partner megállapodás 
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keretében kedvezmény nyújtásáról a Szállás.hu „Élményturizmus” kiemelt programjának 
megvalósítása céljából tárgyú 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.) belépőjegy árait 2018. június 1. napjától a határozat 
mellékletében foglaltak szerint módosítja. 
 
Határid ő: 2018. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
69/2018. (IV. 24.) 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 partner megállapodás 
keretében kedvezmény nyújtásáról a Szállás.hu „Élményturizmus” kiemelt programjának 
megvalósítása céljából tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Vadászati élménytér és 
Gyermekfoglalkoztató belépőjegy árait; továbbá a Nagy Endre rendezvényterem, valamint a 
Gyermekfoglalkoztató terembérleti díjait 2018. június 1. napjától a határozat mellékletében 
foglaltak szerint módosítja azzal, hogy az ügyvezető a fenntartó képviselőjével együttesen 
esetenként jogosult a mellékletben meghatározott belépőjegy áraktól és terembérleti díjaktól eltérő, 
kedvezményes díjakat biztosítani. 
 
Határid ő: 2018. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvan városi kulturális intézmények továbbképzési terveinek és 2018. évi 
beiskolázási terveinek jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Úgy látom, hogy van ahol elszámolják a költségeket, van ahol pedig nem.  
 
Sinkovics Erika, az Ady Endre Könyvtár vezetője 
Vannak olyan képzések, amik ingyenesek, tehát ott eleve nem fizetünk, de ami fizetős 
továbbképzés, azt a beosztott saját maga fizeti. Az intézmény költségvetésébe nincs betervezve a 
továbbképzési költség. 
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Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az önkormányzat nem tesz ehhez hozzá ennek a segítése érdekében? 
 
Sinkovics Erika, az Ady Endre Könyvtár vezetője 
Igyekszünk államilag finanszírozott képzésre menni. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Egy bizonyos költségvetéssel rendelkeznek ezek az intézmények, amiben benne van az az összeg, 
ami a képzésekre is fordítható, ezen kívül pályázhatnak a különböző önkormányzati forrásokra is. 
Nincsenek magukra hagyva, de van, amit maguknak kell kifizetni. Tudom, mert a feleségem óvónő, 
neki is így van. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
70/2018. (IV. 24.) 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 szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) továbbképzési tervét jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. december 31. (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
 
71/2018. (IV. 24.) 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 szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) 2018. évi beiskolázási tervét 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
 
72/2018. (IV. 24.) 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 szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) továbbképzési tervét 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. december 31.  (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
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73/2018. (IV. 24.) 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 szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2018. évi beiskolázási 
tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
 
74/2018. (IV. 24.) 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 szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) 2018. évi 
beiskolázási tervét és továbbképzési tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. december 31. (a beiskolázási tervben és a továbbképzési tervben előirányzott 

képzések teljesítésére) 
Felelős: az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
 
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 


