
 
 

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

Bizottságának 2018. október 24-én a Városháza emeleti nagytermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
 Bereczkiné Valter Anita a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
 Nagy Zsoltné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
 Varsányiné Kondek Mónika a Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője  
 Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
 Polonkai Zoltánné a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója 
 Tóth Attiláné Deák Andrea a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium 

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. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
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: 
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134/2018. (X. 24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2018. október 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 

N A P I R E N D 
N Y Í L T  ÜLÉS: 
 

1. Tájékoztató a 2018/2019. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 
intézményeiben 

 
2. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
  
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 
3. Előterjesztés a Bajza Bajvívó Klub és Fortuna TSE részére biztosított kedvezményes díjú 

terembérletről 
  
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó az 1-3. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
4. Egyebek  

 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról 
 

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

 
 
 
1. napirend 
Tájékoztató a 2018/2019. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 
intézményeiben 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2018/2019. 
nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben tárgyú tájékoztatót és 
azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 
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2. napirend 
Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
 
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 határozatat hozta: 
 
135/2018. (X. 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 az általános iskolák 
felvételi körzethatárainak véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító 
körzethatárok 2019/2020. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában javasolja a 
Heves Megyei Kormányhivatalnak, hogy a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában lévő 
általános iskolák körzethatárai áttekintése kapcsán az új utcákat az alábbiak szerint sorolja be a 
körzetekbe: 
- Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola körzetébe:  

Napraforgós kertsor; 
- Hatvani 5. Számú Általános Iskola körzetébe: Szilvás kertsor, Hárslevelű kertsor. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja az általános iskolákhoz tartozó kötelező 
felvételt biztosító körzethatárok meghatározása során az arányosság megtartását úgy, hogy azzal a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 
gyermekek arányos beiskolázása is biztosítva legyen. 
 
Határid ő: 2018. október 31. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Bajza Bajvívó Klub és Fortuna TSE részére biztosított kedvezményes díjú 
terembérletről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
 



 

  

4

Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Lehetőség van az önkormányzat működtetésében lévő tornatermeket 50 %-os kedvezményes áron 
kibérelni a civil szervezeteknek. 
 
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: 
 
 
136/2018. (X. 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 
Bajza Bajvívó Klub (Bajvívó Magyarok Hagyományőrző és Sport Egyesület, székhely: 2143 
Kistarcsa, Váci M. út 14.) számára 2018. november 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakban 
50% kedvezménnyel, összesen 15 óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2018. október 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
137/2018. (X. 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 
Fortuna TSE (Aerobik klub) számára 2018. november 1-től 2018. december 31-ig terjedő 
időszakban 50% kedvezménnyel, összesen 18 óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2018. október 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. 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 


