
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2019. április 12-én a Városháza emeleti kistermében 800 órai kezdettel 
megtartott rendkívüli 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. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 
 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: 
 
71/2019. (IV. 12.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2019. április 12-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 

N A P I R E N D 
N Y Í L T  ÜLÉS: 
 

1. Előterjesztés az Egri Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének véleményezéséről 
 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
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1. napirend  
Előterjesztés az Egri Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A csokoládégyár miatt ilyen jellegű szak kerül beindításra, aminek örülünk, mert bővül a szakmák 
lehetősége a gyerekeknek, amiből választhatnak. 
 
 
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 határozatokat hozta: 
 
72/2019. (IV. 12.) 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 Egri Szakképzési 
Centrum intézményi átszervezésének véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egri Szakképzési Centrum (3300 Eger, 
Kertész u. 128.) Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
(3000 Hatvan, Vécsey út 2/a.) tagintézménye alapító okiratának módosításával egyetért, a „34 541 
01 Édesipari termékgyártó” szakképesítés felvételét az alapító okiratba támogatja. 
 
Határid ő: 2019. április 18. (a határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Mikor kezdődik a csokoládégyár építése? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az építés a későbbiekben fog elindulni.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Ilyenkor nincs olyan szerződés, hogy mikor kezdik el és mikor fejezik be, nem fizetnek esetleg 
valamilyen kötbért a városnak? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megvásárolták a területet, de a Ghraoui úrnak a halála miatt eltolódott az építés megkezdése. Van 
egy nem örökös a cégvezetésben, aki azt mondta, hogy meg fogják csinálni. Lehet, hogy nem az 
idén, hanem jövőre, de egy ilyen szakmának a kifutása 3-4 év, addigra elképzelhető, hogy elkészül.  
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Kondek Zsolt bizottsági tag 
Emlékszem, hogy két éves haladékot kaptak az államtól egy olyan támogatásra, amit ők igénybe 
vettek. Ha ez lejár, akkor sem történik semmi, mert valószínű, hogy saját erőből is meg fogja csinálni 
ezt a gyárat, hiszen már a területet megvették, a gépek Budapesten vannak egy raktárban. Viszont az 
arab jogrendszer nem az európai jogrendszer szerint működik, tehát ott a nők nem örökölnek, hiába 
volt felesége Ghraoui úrnak, törvényes egyenes ági leszármazottja nincs, csak oldalági. Mire ez 
végigmegy az arab jogrendszerben, az nem két nap lesz. 
 
 
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 
rendkívüli 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 


