
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottságának 2019. február 19-én a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Johancsik Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 

osztályvezető 
 Márkus Marianna Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény vezetője 
 Sinkovics Erika  Ady Endre Könyvtár vezetője 
 Tompa Z. Mihály  VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház vezetője 
 Valló Ede Grassalkovich Művelődési Ház vezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
18/2019. (II. 19.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2019. február 19-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 az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 
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 Gáspár András szobor elhelyezéséhez kapcsolódó döntésekről 
 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
4. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2018. évi közművelődési 

feladatellátásáról szóló beszámolójáról 
 
5. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadásáról és 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
6. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadásáról és 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
7. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadásáról és 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
 Előterjesztő az 1-7. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó a 4-7. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
8. Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben 

hozott lejárt határidejű határozatairól 
 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 
9. Egyebek 

 
 
1. napirend  
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Nagyjából tudom, hogy jó a város költségvetése, jó volt a város teljesítménye az elmúlt évben és az 
idei év is jónak tűnik. Inkább arra lennék kíváncsi, hogy mik a nagyobb változások a tavalyi évhez 
képest? Számomra nagyon kifejező, hogy az adóerőképesség nőtt, ez a város gazdagodását fejezi ki. 
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Johancsik Mónika költségvetési osztályvezető 
Az előterjesztésben látható, hogy idénre a költségvetést majdnem 12 milliárd forintra terveztük be. 
Ebben az évben rengeteg beruházás lesz, aminek összege 6,3 milliárd forint a tervek szerint. Ennek 
egy része még a tavalyi pénzmaradványból lesz fedezve, jó része saját erőből, illetve támogatásból. 
A működésre tervezett összegek a tavalyi kiadásokra épülnek az inflációval számolva. Meg kell 
említeni a béreket, mert az jelentős változás, mintegy 100 millió forint összesen intézményi és 
önkormányzati szinten, a kötelező béremelés kapcsán. A szolidaritási hozzájárulás szintén egy 
jelentős változás, mert a tavalyi évhez képest 120 millió forint többletkiadást jelent. Összességében 
440 millió forintot kell Hatvannak befizetni a központi költségvetésbe erre vonatkozóan. Ez az 
összeg a kisebb, vagy szegényebb önkormányzatok támogatására fordítódik majd. Ezen kívül van 
egy 266 millió forintos hitelösszeg, ami most betervezésre került, hogy kifizetésre kerül. Ezt még a 
kézilabda csarnok felépítéséhez vette fel az önkormányzat, de sikerült a tavalyi év folyamán ezt az 
összeget is támogatás formájában megigényelni, így nincs szükség ennek a felhasználására. A 
beruházások és a fejlesztések megtalálhatók a fejlesztési táblázatban. 
 
 
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, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
19/2019. (II. 19.) 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 2019. évi 
költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
20/2019. (II. 19.) 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 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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3. napirend 
Előterjesztés a Gáspár András szobor elhelyezéséhez kapcsolódó döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 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: 
 
21/2019. (II. 19.) 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 Gáspár András szobor 
elhelyezéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Gáspár András Bajtársi Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) a TOP CLLD 
„Kisközösségek fejlesztése Hatvanban” című, TOP-7.1.1-16-H-092-3 kódszámú kiírás keretében 
megvalósítandó Gáspár András szobrot a hatvani 2630/12 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanon, természetben a Hatvan, Radnóti téren, közterületen elhelyezze. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
Határid ő: 2019. február 28. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
22/2019. (II. 19.) 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 Gáspár András szobor 
elhelyezéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) együttműködési megállapodást köt a határozat melléklete szerinti 
tartalommal. Az együttműködés célja az egyesület pályázati céljának megvalósítása a TOP CLLD 
„Kisközösségek fejlesztése Hatvanban” című, TOP-7.1.1-16-H-092–3 kódszámú kiírásra 
benyújtandó kérelmének megfelelően. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2019. február 28. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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4. napirend 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2018. évi közművelődési feladatellátásáról 
szóló beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az tűnt ki számomra az előterjesztésből, hogy mennyire speciális működésű intézmény, például a 
vasutasokkal való együttműködés miatt. Ez egy olyan intézmény, ami egyedi rendezvényekkel várja 
a város lakosságát. Idén meg fog szépülni, felújításra kerül az épület. Az iskola is közel van. Jól 
kihasznált terület, úgyhogy valóban jól működik. 
 
Tompa Z. Mihály, a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház vezetője 
Idén lesz 100 éves, aminek tiszteletére emlékplakettel készülünk. 
 
 
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: 
 
23/2019. (II. 19.) 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 2018. 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.) 2018. évi közművelődési feladatellátásáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. március 4. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról és 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
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Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Összességében mondhatom, hogy a városban sok olyan intézmény van, ami működésében 
kiemelkedő, többet tesznek, mint sok más városban. Ritka, hogy két múzeum is legyen egy 
városban, ami országos jelentőségű, és még a galéria is ilyen, az őszi kiállításokkal, a 
tájképfestészettel. Nagy a mozgás a városban és nagy a kínálat. A lakosság nem változik olyan 
nagyon, így a környező településekről is be kell vonzani az embereket. 
A könyvtárral kapcsolatban a siralmakat olvastam, ami a jelenlegi állapotra vonatkozik, a 
felszerelés és a számítógépes rendszerek tekintetében, de a biztatás mindig fontos, úgyhogy 
mondhatom, hogy idővel majd jobb lesz. 
 
Sinkovics Erika, az Ady Endre Könyvtár vezetője 
Nagyon bízunk a jövőben. Már látjuk az alagút végét, mivel már lassan indulnak az építkezések. Én 
már nagyon várom, hogy lázas munka folyjon a Kossuth téri épületben, mert az nagy öröm lesz 
számunkra. Szeretném megköszönni a segítséget a sorstársaimnak, akikkel a kultúrában együtt 
dolgozunk, mert ebben a helyzetben nagyon sok segítséget adnak, például helyet a 
rendezvényeinknek. A fenntartó önkormányzatnak is szeretném megköszönni az erőfeszítését, amit 
azért tesz, hogy a könyvtár minél hamarabb visszaköltözhessen. 
 
 
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: 
 
24/2019. (II. 19.) 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 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2019. 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 tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. március 4. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
25/2019. (II. 19.) 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 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2019. 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 Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.) 2019. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 

    2020. január 31. (a 2019. évi beszámoló elkészítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról és 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Meglepően sok minden történik ott is, mozgalmas év volt. Itt inkább a fiatalság van megszólítva, 
zenei és egyéb programokkal. Meglepett, hogy úgy tűnt, mintha a bevétel több lett volna, mint a 
kiadás. 
 
Valló Ede, a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
Tavaly volt pénzmaradvány, amit januárban vissza tudtunk forgatni az intézmény felújítására. Ez 
azért van, mert 2018-tól nem csak ingyenes, hanem belépődíjas koncertek is vannak. Tavaly 10 
belépődíjas koncert volt, amik ehhez hozzájárultak. Korábban ezek vagy pályázati pénzből voltak 
finanszírozva, vagy az önkormányzat által finanszírozott költségvetésből. Most pedig ehhez 
hozzájött a jegybevétel, továbbá volt pályázati pénz, és uniós támogatás is. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ezzel a pénzmaradvánnyal saját maga rendelkezik az intézmény? 
 
Valló Ede, a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
Általában úgy szokott lenni, hogy az önkormányzattal egyeztetve a pénzmaradvány felhasználásáról 
közösen szoktunk dönteni. Ez ritkán szokott lenni, de tavaly is, és idén is úgy csináltuk, hogy ami 
megmaradt, azt visszaforgattuk a művelődési ház korszerűsítésére. Most fejeződött be a festés 
azokban a termekben, amik nagyon elhasználódottak voltak. 
 
 
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: 
 
26/2019. (II. 19.) 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 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2019. évi 
munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
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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.) 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. március 4. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
27/2019. (II. 19.) 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 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2019. 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.) 2019. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
                2020. január 1. (a 2019. évi beszámoló elkészítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadásáról és 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ebben a múzeum is benne van. Itt tényleg olyan szaktevékenységet végeznek, amihez én nem értek, 
de emellett tetszett a nyári zenei program, ami nagyon jól kihasználja az udvar hangulatát. A 
serfőzde is benne van a beszámolóban, ami a bevétel egy részét adja. Hangulatában, ténykedésében 
Hatvannak ez egy értékes intézménye. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Mind a négy intézményvezetőnek megköszönöm a tavalyi évi munkát. Legyenek erősek azok, 
akiknél ilyen nagy mértékű átépítés lesz, mint a könyvtár, vagy éppen a DALI, és nagyon jó munkát 
kívánok erre az évre mindenkinek. 
 
 
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. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
28/2019. (II. 19.) 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 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2019. 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.) 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. március 4. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
29/2019. (II. 19.) 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 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 2019. 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.) 2019. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
                2020. január 31. (a 2019. évi beszámoló elkészítésére)     
Felelős: az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
 
8. 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: 
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30/2019. (II. 19.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2018. évi átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatairól szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 
 
9. 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 


