
 
 
 

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

Bizottságának 2018. november 27-én a Városháza emeleti nagytermében 1500 órai 
kezdettel megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Bicsak Gáborné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda munkatársa 
 Tóthné Pusztai Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda munkatársa 
 Soósné Szabó Éva a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda munkatársa 
 Simon Attiláné a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 
 Nagy Zsoltné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
 Varsányiné Kondek Mónika a Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 
 Soós Péter a Hatvani Úszó Vízilabda és Szabadidő Klub 

Sportegyesület elnöke  
 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. 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
140/2018. (XI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2018. november 27-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. Beszámoló az önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 

 
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

3. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
4. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2018. évi működéséről 

 
5. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvodában videóklip forgatás engedélyezéséről 

 
6. Előterjesztés Hatvan város óvodáinak aktualizált szervezeti és működési szabályzatainak 

jóváhagyásáról, házirendjeinek és pedagógiai programjainak véleményezéséről 
 

 Előterjesztő az 1-6. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 
7. Előterjesztés a Hatvani Belvárosi Római Katolikus Egyházközség Szent Adalbert Kórus 

részére nyújtott támogatás részben céltól eltérő engedélyezéséről 
 

 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó a 3-7. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 
8. Egyebek  

 
 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés felsőoktatási ösztöndíjszerződés módosításáról 
 

2. Előterjesztés a „Szent György, Szent Flórián és Szent Kamill kitüntető emlékérem” díjak 
adományozásáról 

 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
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1. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Észrevettem, hogy nagyon magas árak vannak a vállalkozók részéről, például a Bástya útnál a 
lámpa villogóvá tétele 2,7 millió forint volt. Miért kertült ennyibe? Tudom, hogy erre úgysem tud 
válaszolni, csak azért mondom, hogy milyen nagyon magas árak vannak. A gazdálkodás úgy jön 
össze, hogy sok kiadás van és bevétel is, és tudom, hogy Hatvan gazdálkodása jól áll, mert 300 
millió forint likviditási hozzájárulást fizet, amit más szegényebb önkormányzatoknak osztanak szét.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
2018. szeptember 30-i állapotnak megfelelően elkészítettük a beszámolót és a rendelet módosítását 
az előirányzatoknak a változásáról. A bevételi oldalon 85,3 %-ban teljesült az önkormányzatnak az 
előirányzata. Elmondható, hogy elméletileg az a bevétel, amit beterveztünk, az reálisnak 
mutatkozik, tehát az év végével, amit beterveztünk, az teljesülni fog. A kiadási oldalon én úgy 
gondolom, hogy nincsen gond, stabilnak mutatja a költségvetés magát. A működésben az 
intézmények törekedtek arra, hogy az előirányzaton belül maradjanak, az időarányosnak 
megfelelően teljesítették a kiadásaikat. Év végéig az előirányzatok rendelkezésre állnak a IV. 
negyedévben felmerülő költségekre. A fejlesztés területén van nagy lemaradás, de itt két nagy 
projekt van, a kézilabdacsarnok és a jégcsarnok, amik elég nagy kiadások a felhalmozások között. 
Ez elindul, de főleg a következő évbe fog áthúzódni, és az az előirányzat, ami itt nem teljesült, az 
pénzmaradványban majd a következő évi költségvetéskor betervezésre kerül. Az árakkal 
kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy van az önkormányzatnak egy SZMSZ-e, amiben le 
van írva, hogy minden kiadáshoz legalább 3 árajánlatot be kell kérni. Akár a Műszaki Iroda, vagy 
akár az intézmények is több felé érdeklődnek, hogy mi mennyibe kerül, de sajnos ezek az árak, amit 
akár otthon is észrevehetünk. Én úgy gondolom, hogy a hivatal dolgozói betartják azt az utat, hogy 
minden esetben több árajánlatot kérnek, és mindig a legkedvezőbbel készíttetik el a kérdéses 
munkát.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Ezeknél az árajánlatoknál nem lehetne kérni részletesen, hogy mit tartalmaznak? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A Műszaki Iroda az összegtől függően minden tételt bevisz a képviselő-testület, vagy a bizottság 
elé, és náluk minden ilyen adat rendelkezésre áll. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Nem maga a villogó sárga lámpa került annyiba, hanem az előző lámpák leszerelése, átvezetékelése 
és ezeknek a másik lámpáknak a felrakása. Ilyen árakról beszélünk. Ha már a számoknál járunk, 
jogszabály írja elő a hidak felülvizsgálatát, melyre kettő árajánlat érkezett be, az egyik 890 ezer 
forint, a másik 8,5 millió forint volt. Két külön cég, ilyen különbség van. A 890 ezres ajánlattevő is 
ugyanúgy meg fogja vizsgálni a hidat, a másik meg a tízszeresét kérte. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
A vállalkozók már mostanában nem ácsceruzával rajzolnak, hanem egy darab szénnel, ilyen 
vastagon fog ez a ceruza. Annyi a munka, hogy válogatnak a munkák között, és ami nekik a 
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legjobban megéri és kifizetnek, arra fognak árajánlatot adni. Mi elküldjük nekik a műszaki 
tartalmat, hogy mit kell megcsinálni, és ránézésre mondanak egy olyan összeget, amiért nekik 
megéri. A versenyhelyzet most sajnos a vállalkozók felé billent el.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Akkor ezért kellett várni egy aknatető lebetonozására 3 hónapot. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen, mert nincs árajánlat. 
 
 
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 nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
141/2018. (XI. 27.) 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. I-
III. negyedévi 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 2018. I-III. negyedévi 
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel 
együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
142/2018. (XI. 27.) 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 Hatvan Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
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módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
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: 
 
143/2018. (XI. 27.) 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 város napjáról, a helyi 
kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2018. évi működéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Nagy terjedelmű volt ez a beszámoló, 184 oldal volt az FC Hatvan beszámolója is. Azt gondolom, 
hogy egy jól menő városnak ezek a foci eredmények nem a legjobbak. Nagyon sok pénzbe kerül, 
nagyon sok embert, gyereket megmozgat. A kézilabda egyesület is kiemelt egyesület, ők is 
igyekeznek. Ha a csarnok megépül, akkor még nagyobb szerepet kapnak. A Lokomotív Sport 
Egyesület beszámolója szerényebb, milyen szerepet töltenek ők be? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Együttműködési megállapodás van velük. A pálya kicsit a periférián van, de azért még 
megközelíthető. Ők is ugyanígy kezelik a pályát, bajnokságban játszanak, de a két egyesület között is 
van együttműködési megállapodás, gyerekeket kölcsön adják egymásnak, ha szükség van rá. Segítik 
egymást. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az Úszóegyesület beszámolójából kiderül, hogy az ő szereplésük országos szinten is jó. Úgy láttam, 
hogy pontozásos rendszer van, ahol a több mint 100 egyesület közül ők a 35. helyen vannak. Ez 
nagyon szép eredmény, mert ez azt jelenti, hogy az első harmadban benne van Hatvan. Az, hogy egy 
ilyen kis 25 méteres medence mire képes az oktatáson kívül, iskola és egyéb dolgok mellett ezt 
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véghez vinni nem könnyű dolog. Nagyon sok szerepe van ebben a vezetésnek, az edzőknek, a 
szülőknek és így tovább. Sokat áldoznak is, hogy így legyen. Az országos versenyeken indulva elég 
kiemelkedő helyezéseket érnek el. Ez nem azt jelenti, hogy a többi sportágban nincsenek kiemelkedő 
eredmények, csak itt halmozottabban jelentkeznek ezek.  
Úgyhogy a beszámolókat nézve van nyüzsgés a sportéletben is, és remélem lesz is.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Pénteken igen büszkék lehettünk a Hatvani Úszó Klub versenyzőire. A megyei díjátadó gálának adott 
otthont Hatvan, ami azt jelenti, hogy az országban az 1-4 helyezett diákolimpikonokat hívták ide. 
Több, mint 120 versenyzőt a megyéből, különböző sportágakból. Az úszóklubból 4 gyermek is részt 
tudott venni ezen a rendezvényen. Nagyon örültünk neki, hogy ilyen sikereket értek el, de nagyon 
nehéz bekerülni a legjobb hatba, bármilyen sportágat is nézünk. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Az almát a körtével még csak-csak össze lehet hasonlítani, de a banánnal már nagyon nehéz. A 
versenysportágakban ezt nem is szabad szerintem, egy úszó versenyzőt egy kézilabdással, vagy egy 
futballistával összehasonlítani. Egyik egy egyéni, másik egy csapat sportág. Egyik egyesületnek fent 
kell tartania egy telepet, a másiknak nem kell fenntartania, csak a bérleményért fizetni. Itt egy 
rendkívül nagy komplexumvan, hiszen dolgozókat kell fizetni, míg a másik egyesületnél maximum 
1-2 személyt. A kiesésről röviden annyit, hogy 3 nappal a bajnoki szezon átigazolása előtt 4 játékos 
igazolt el, aminek a pótlása nem sikerült. Ennek egyenes következménye volt, hogy ez a csapat, ami 
egyik évben majdnem feljutott az NB2-be, a következőben épphogy bent tudott maradni, majd 
kiesett. Ezeknek a játékosoknak a pótlása nem valósult meg, de nem is játszhatnánk hazai pályán, 
amíg nincs lelátó, tehát magasabb osztályban nem tudnánk játszani. Ez annyira nem is szégyen, 
hiszen évekig együtt játszottunk az Egerrel, sőt mi voltunk a zászlóshajója a megyének, miközben 
Eger megyeszékhely, sokkal nagyobb város, nagyobb fenntartókkal és két csapattal. Sokkal 
előnyösebb feltételekkel rendelkeznek és mégis a megyei osztályban voltak kénytelenek évekig 
játszani. Feljutni nagyon nehéz, a kiesés elkerülése egyszerűbb lett volna. Az utánpótlásképzésben a 
focinál is vannak ugyanilyen eredmények, Ács Ádám például ifjúsági válogatott csapatkapitány, de 
mondhatnék még másokat is. Ezért mondom, hogy nem biztos, hogy kell versenyeztetni a két 
egyesületet. Szerintem meg kell adni a lehetőséget, hogy működhessenek, és a lehető legjobb 
eredményt érjék el. Ahogy tőlük elviszik a legjobb úszókat a nagyobb egyesületek, hiszen ott jobb 
feltételek közt tudnak érvényesülni, az FC Hatvannak is kötelező jelleggel oda kell adni a kinézett 
gyerekeket a Budapest Honvédnak, mert mi vagyunk az alközpontja.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Én nem igazán értek Kondek Zsolttal egyet, mert úgy veszem észre, hogy ebben a városban csak a 
foci a minden. Itt vannak az úszók, rengeteg óvodás, iskolás jár oda, tanítják őket. Aláírom, hogy a 
foci egy sokkal népszerűbb sport, de az úszók sokkal kevesebb támogatást kapnak. Tehát ezeket a 
támogatásokat is el lehetne úgy osztani, hogy például az úszásra is jusson közel annyi, mert ott is 
fejlődő gyerekekről van szó. Ne csak a foci körül forogjon minden Hatvanban. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Az is fontos szempont, hogy milyen támogatásokat kapnak még? Az úszáshoz minden iskolának, 
óvodának odaadjuk kedvezményként az ingyenes úszásoktatást, mint mondottam, nem kell egy 
telepet fenntartani. Az úszó sportág még sajnos nem tudott olyan TAO támogatásokat hozni, mint az 
FC Hatvan, hogy milliárdos összegben érkezik ide a város részére fejlesztés. Nem az FC Hatvan 
nyeri ezeket a pénzeket, hanem a város. Ez a lelátó nem az FC Hatvané, hanem a városé, a sporttelep 
nem az FC Hatvané, hanem a városé. Az, hogy üzemeltetjük, ugyanúgy, mint a temetőt valaki 
üzemelteti, arra is van egy gazdasági társaság, azt miért nem szidjuk, hiszen ők is nagy anyagi forrást 
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kapnak innen tőlünk. A strandot is mondhatnám, mert annak is megvan a szerve, aki üzemelteti. Oda 
is járnak az úszók, a futballisták nagyon keveset.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az FC Hatvannak adott támogatás valóban a működésre is megy, de azt hiszem a jövő hónapban lesz 
az úszástámogatás előterjesztése. Az úszóklub nem csak ennyit kap, mivel az úszásoktatás az 
önkormányzatnak 18 millió forintjába kerül. Az uszodát mi működtetjük, pontos számadatokat most 
nem tudok mondani, mert nincs előttem, de nagyon sokat hozzáteszünk. Ez megy be a testület elé is. 
Az uszodát mi működtetjük, nem önfenntartó, az uszoda bevételéhez nekünk kell hozzátenni, hogy 
működni tudjon. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Az FC Hatvan is nagyon szeretné visszaadni ezt az intézményt a város részére, kezelje a város, és 
neki az a kicsi összeg, mint amit az úszók esetleg kapnak fejenként elég lenne a fenntartáshoz, de az 
egyesület működéséhez az egyesületnek a sporttelepet kell fenntartania. Egyedül az FC Hatvannak 
kell egy irdatlan nagy komplexumot üzemeltetni, mint vagyonkezelő, ami által nagy állami forráshoz 
jutott hozzá és ez a város vagyonát gyarapítja.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 8 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: 
 
144/2018. (XI. 27.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2018. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Népkert) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
145/2018. (XI. 27.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2018. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Boldogi úti MÁV Sporttelep) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
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Határid ő: 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
146/2018. (XI. 27.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2018. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
147/2018. (XI. 27.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2018. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület Atlétikai Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 2018. évi működéséről 
szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
148/2018. (XI. 27.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2018. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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149/2018. (XI. 27.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2018. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club Hatvan Sportegyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
150/2018. (XI. 27.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2018. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club Hatvan Sportegyesület 
Kosárlabda Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2018. évi működéséről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
151/2018. (XI. 27.) 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 kiemelt sportegyesületek 
2018. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub 
Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan, Bocskai út 22.) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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5. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvodában videóklip forgatás engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ez arról szól, hogy egy együttes vidóklippet szeretnének készíteni, amiről a szülők aláírásukkal 
igazolják, hogy engedélyezik, hogy közszereplőként is nyilvánosságra kerülhessen ez a videó. 
 
 
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: 
 
152/2018. (XI. 27.) 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 Százszorszép 
Óvodában videóklip forgatás engedélyezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) fenntartója engedélyezi, hogy a Hatvani Százszorszép Óvoda Pillangó 
csoportjában a Treff Zenekar Mese című dalához videóklipet forgasson. 
  
A képviselő-testület felkéri a Hatvani Százszorszép Óvoda intézményvezetőjét, hogy a Szervezeti és 
működési szabályzatában foglaltak és az adatvédelmi jogszabályok előírásainak figyelembe 
vételével a forgatás megkezdése előtt tájékoztassa és nyilatkoztassa az érintett szülőket, a 
forgatáshoz szerezze be a szülők írásbeli hozzájárulását. 
 
 
Határid ő: 2018. december 31.  
Felelős:    Hatvani Százszorszép Óvoda Intézményvezetője 
                 Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
6. napirend 
Előterjesztés Hatvan város óvodáinak aktualizált szervezeti és működési szabályzatainak 
jóváhagyásáról, házirendjeinek és pedagógiai programjainak véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 7 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: 
 
153/2018. (XI. 27.) 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 Hatvan város óvodáinak 
aktualizált szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyásáról, házirendjeinek és pedagógiai 
programjainak véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
154/2018. (XI. 27.) 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 Hatvan város óvodáinak 
aktualizált szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyásáról, házirendjeinek és pedagógiai 
programjainak véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja, házirendjét és 
pedagógiai programját véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
155/2018. (XI. 27.) 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 Hatvan város óvodáinak 
aktualizált szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyásáról, házirendjeinek és pedagógiai 
programjainak véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja, házirendjét és 
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pedagógiai programját véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
156/2018. (XI. 27.) 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 Hatvan város óvodáinak 
aktualizált szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyásáról, házirendjeinek és pedagógiai 
programjainak véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja, pedagógiai 
programját véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
157/2018. (XI. 27.) 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 Hatvan város óvodáinak 
aktualizált szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyásáról, házirendjeinek és pedagógiai 
programjainak véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja, házirendjét és 
pedagógiai programját véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
158/2018. (XI. 27.) 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 Hatvan város óvodáinak 
aktualizált szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyásáról, házirendjeinek és pedagógiai 
programjainak véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja, házirendjét és pedagógiai 
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programját véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
159/2018. (XI. 27.) 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 Hatvan város óvodáinak 
aktualizált szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyásáról, házirendjeinek és pedagógiai 
programjainak véleményezéséről 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.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja, házirendjét 
véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Belvárosi Római Katolikus Egyházközség Szent Adalbert Kórus 
részére nyújtott támogatás részben céltól eltérő engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Eltértek a pályázatban kért céltól, kérik, hogy módosítsuk, és engedélyezzük, hogy másra használják 
fel. 
 
 
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: 
 
160/2018. (XI. 27.) 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 
engedélyezi a Hatvan Római Katolikus Egyházközség Szent Adalbert Kórusa részére a 2018. évi II. 
félévi Civil Alapból nyújtott támogatás céltól eltérő részbeni felhasználását, oly módon, hogy a 
támogatás a kórus működéséhez szükséges eszközbeszerzések mellett a kórus szombathelyi utazási 
költségére is felhasználható. 
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Határid ő: 2018. november 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
8. 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 


