
 
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 23-án 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:   
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Johancsik Mónika osztályvezető 
 Deák Andrea pályázó 
 Kelemen Attila pályázó 
 Vörösné Habó Judit pályázó 
 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: 
 
73/2019. (IV. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2019. április 23-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 2018. évi zárszámadásáról 
Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
2. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 

pályázatának véleményezéséről 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetői 
pályázatának véleményezéséről 

 
4. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 
 
 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

5. Előterjesztés a Hatvan város kulturális intézmények továbbképzési terveinek és 2019. évi 
beiskolázási terveinek jóváhagyásáról 

 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 

Előadó a 2-5. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

6. Egyebek 
 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 
Iskola, Fejlesztő Nevelést- Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény intézményvezetői pályázatának véleményezéséről 

 
 

2. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés 
adományozásáról 

 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

Előadó az 1-2. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
1. napirend  
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2018. 
évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Elkészült a 2018. évi zárszámadás, a Magyar Államkincstár felé megfelelő időben elküldésre került, 
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ami alapján a tervszámok és a díjmutatók beépítésre kerültek. 2018-ban az önkormányzatnak a 
módosított előirányzatához képest a bevételei 97,7 %-ban, a kiadásai 69,9 %-ban teljesültek. Azokat 
a kiadásokat, amiket a képviselő-testület jóváhagyott, azokra a bevételek fedezetet nyújtottak, tehát 
az önkormányzatnak likviditási gondja 2018-ban nem volt. Főleg a helyi iparűzési adónak 
köszönhetően többletbevétel képződött. Ez azt jelenti, hogy 2018. év végén volt olyan szabad 
pénzmaradvány, amit a 2019. évi költségvetésben számba tudtunk venni, így a 2019. évi 
költségvetésbe olyan kiadásokat is be tudtunk építeni, amiket előző évben nem. Jól teljesített az 
önkormányzat, a célkitűzéseit, kiadásait teljesíteni tudta. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Látom a beszámolóból, hogy az adóbevételek alultervezettek voltak. Mitől lett több adóbevétel? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az iparűzési adóbevallások határideje minden évben május végén van, ebből előrevetítve lehet 
gondolni, hogy mennyi lesz a következő évben, de ténylegesen csak a májusi bevalláskor derül ki, 
hogy az előző évi bevétel, amit terveztünk, az mennyire valós. Ez függ attól is, hogy a gazdaság 
hogyan teljesít, mert az iparűzési adót ez nagymértékben befolyásolja. Lehetett számolni az 
adóbevételek tekintetében az új vállalkozásokkal, valamint a vállalkozásbővítésekkel, de ezt csak 
hozzávetőlegesen tudjuk megállapítani. Előzetes számításokat végzünk az adóosztály dolgozóival, de 
ez mindig rizikós, hogy nehogy túl szaladjunk. Inkább a biztonságra törekszünk a tervezésnél. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez érthető, de én a lakosságira gondoltam. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Abban az esetben is van előírás, de 100 %-ban nem mindig teljesül. Van egy fizetési morál, ami 
szerintem elég jó, de ettől függetlenül nem 100 %-ban lehet betervezni a magánszemélyek 
kommunális adóját, az építményadónál pedig évközben új tételek kerültek be, amivel még év elején 
nem számoltunk. 
Nagyon nehéz a tervezés, főleg az iparűzési adónál, mert maga az ütemterve olyan, hogy 
márciusban, májusban, szeptemberben és december 20-án van feltöltés. A december 20-i feltöltést a 
legnehezebb betervezni. A nagyobb vállalatoktól a legtöbb esetben kérünk be novemberben 
ajánlásokat, hogy szerintük mennyi lesz az iparűzési adófeltöltésük, de sok esetben még ők sem 
tudják akkor, hogy hogyan fognak év végén teljesíteni. 
 
 
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: 
 
74/2019. (IV. 23.) 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. évi 
zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
75/2019. (IV. 23.) 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. évi 
zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirend  
Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
pályázatának véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
Kocsis Attila nyilatkozatában hozzájárult ahhoz, hogy a bizottság az előterjesztést nyílt ülésen 
tárgyalja. 
 
 
Kocsis Attila pályázó 
Mivel nyilván a bizottság is tisztában van a zeneiskola állapotával, helyzetével, felszereltségével, egy 
kis segítséget szeretnék kérni a bizottságtól, majd a képviselő-testülettől, hiszen az épület egyik része 
olyan állapotban van, hogy szinte életveszélyes. Valószínűleg a jövő héten érkezik egy statikus, aki 
ezt a jövő héten valószínűleg meg is fogja állapítani. A tantermeink száma kevés a gyereklétszámhoz 
viszonyítva, ami 260-270 fő, ennyi gyerek van folyamatosan évek óta ebben az iskolában, ehhez van 
13 terem. Ebből adódóan a zeneiskola nagymértékben túlterhelt, szombaton is van tanítás, ami a 
szülőket is megterheli. Szombatonként is 11 tanár tanít azért, hogy a feladatot el tudjuk látni. A 
zeneiskola költségvetéséből ezek a felújítási feladatok nem megoldhatóak, mert néha még a szakmai 
működés is bizonytalannak tűnik számomra. A jövőben nagy szükség lenne a fenntartó és a város 
közös együttgondolkodására, hogy valami megoldást találjunk a zeneiskola felújítására, 
korszerűsítésére. Azok a bútorok vannak az épületben, amik akkor voltak, amikor én még gyerekként 
ide jártam. Tehát, ahogy a pályázatomban megfogalmaztam, küllemében és szakmaiságában is a 
városhoz méltó zeneiskolát szeretnék megépíteni, amire mindannyian, büszkék lehetünk. Ez egyedül 
nem fog menni, kellene a bizottság és a képviselő-testület maximális támogatása, hogy ezek a 
célkitűzések megvalósuljanak. 
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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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
76/2019. (IV. 23.) 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 Kocsis Albert Zeneiskola 
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezéséről 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 
Kelemen Attila beadott pályázati anyagát és intézményvezetővé történő kinevezését. 
 
Határid ő: 2019. május 2. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend  
Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetői 
pályázatának véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
Deák Andrea nyilatkozatában hozzájárult ahhoz, hogy a bizottság az előterjesztést a nyílt ülésen 
tárgyalja. 
 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Önálló gondolat volt a hatosztályos gimnázium, vagy valaki fentről javasolta? 
 
Deák Andrea pályázó 
Én tanítottam annak idején, amikor még volt hatosztályos gimnázium a Bajzában. Ez akkor szűnt 
meg, amikor Egerhez csatoltak minket. A Bajza már nagyon sok fennhatóság alá tartozott, de amikor 
átkerültünk Egerbe, akkor egy tollvonással megfosztottak bennünket ettől, hiszen az általános iskolai 
oktatást nem szerették volna gimnáziumi hatáskörben tartani. Ez nekünk akkor nagyon nagy 
fájdalom volt, mert például én nyelvtanárként a 10. osztályra már 100 %-osan produkáltam a C 
típusú középfokú nyelvvizsgát, előrehozott érettségiket tettek a gyerekek, tehát sok jó oldala volt. 
Most már harmadik éve minden ballagó gyereket megvendégelünk, és akkor ötlött fel bennem a 
gondolat, hogy mi lenne, ha ezt újra bevezetnénk. Akkor ezt megbeszéltük a nevelőtestülettel, és ezt 
meg is szavaztuk. Azért, hogy ne legyen ellenséges hangulat az általános iskolákkal, kértem 
tankerületi igazgató asszonyt, hogy hívjunk össze egy olyan fórumot, ahol jelen vannak a környező 
településeknek az általános iskolai intézményvezetői. Ez meg is történt és ott közösen gondolkodva 
jött létre ez a gondolat, a szót tett követte, így benyújtottuk a kérelmet, de még mindig elbírálás alatt 
van. 
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Kondek Zsolt bizottsági tag 
Az én gondolatmenetem szerint egyszer volt itt egy általános iskola, a Kodály Zoltán Általános 
Iskola, ami felmenő rendszerben hátrányos helyzetű gyermekeket is nagyon magas szinten 
leérettségiztetett. Viszont ők nem menet közben váltottak iskolát, amikor még nem is igazán készek 
az életre, és becsöppennek a nagyok közé, hanem ott folyamatos rendszerben, tulajdonképpen a 
gimnáziumi tagozatosok, mint egy tyúkanyó vigyáztak az első osztályos gyerekekre. Ez egy nagyon 
jó gondolat volt, de most a jó képességű, húzóerővel rendelkező gyerekeket fogjuk kirobbantani a 
saját iskoláinkból, és azoknak a szintjét fogjuk ezáltal lehúzni. Ez az én magánvéleményem, én nem 
vagyok ebben szakember, de nekem más szakemberek is ezt mondták. Ez nekem kicsit fájó pont, 
hogy nemhogy ide hoznánk a tanulókat és versenyhelyzet legyen azért, hogy Bajzás tanulók 
lehessenek, hanem a Bajza kiszipkodja a saját iskoláinkból a jókat, és nem a környékről hozza be a 
gyerekeket.  
 
Deák Andrea pályázó 
Lehet ezt így is nézni, meg lehet utánanézni akár az interneten olyan fórumokon, amik hivatalosak, 
ahol hivatalos vélemény van arról, hogy milyen hozadéka van a hatosztályos gimnáziumnak. Épp 
ezért kértem ezt a fórumot, hogy ne legyen rossz érzés az általános iskolások körében, hiszen 
mindösszesen egy darab 26 fős osztályt szeretnénk. Tehát nem az egész négy évfolyamot szeretnénk 
lecserélni. Akárhogy is számolunk, ez 1-2 tanulót jelenthet iskolánként. Tehát nem az lesz, hogy a 
legjobb iskolákból elhozzuk a fél osztályt. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Azt szeretném, hogy a környékből is jöjjenek tanulók, és legyen annak rangja, hogy valaki Bajzás. 
Nem a kisebbek elszipkázását tartanám jónak, hanem a Bajza emelkedjen arra a rangra, hogy az nagy 
elismerés legyen, hogy valaki oda járhat. 
 
Deák Andrea pályázó 
Ez egy jó gondolat, és azt gondolom, hogy a jelenlegi négyszeres túljelentkezés azt mutatja, hogy a 
Bajza azon a szinten van, mint annak idején, és igenis rangos iskolaként tartják számon a környéken. 
Ha szakmai fórumokon mozognak, akkor az írott sajtóban és a verbális kommunikációban is ezt 
lehet hallani. Semmiképpen sem az a célunk, hogy elszipkázzuk, vagy lefölözzük az általános 
iskolákat. Mindenképpen egy olyan szakmai szempontból is átgondolt folyamatot szeretnénk 
elindítani, melynek során a négy éves tananyag hat évre fog szétterülni. Most azt tapasztaljuk, hogy 
főképpen a vidéki iskolákból bekerülő diákok esetében a nyelvi és a természettudományos 
kompetenciák nagyon alacsony szintet képviselnek, tehát tulajdonképpen a 7-8. osztályos anyagot 
meg kell, hogy tanítsunk újra ahhoz, hogy tovább tudjunk menni. A 9. évfolyamban erre különórákat 
próbálunk fordítani, de az sem jó, hogy a gyerekekre plusz órákat teszünk, hiszen 35 órában tanulnak 
a 9. osztályos gyerekek, erre jönnek rá még a szakkörök. Sajnos muszáj, hogy legalább az egyik 
nyelvből, de a természettudományok közül biológiából, kémiából, fizikából mindenképpen kell, 
hogy szakkörrel foglalkozzunk velük, mert sok iskolában nincs szakos ellátottság. Ezért gondoltunk, 
hogy kicsit lejjebb kanalaznánk, és akkor talán jobb lenne nekünk is a kimeneti mutatónk. A kimenő 
mérés nálunk mindenképpen az érettségi, közép- és emelt szinten is. Mindazonáltal az elmúlt két 
évben már olyan eredményeket sikerült elérnünk, hogy például az OKTV-n, történelemből már 
évtizedek óta ott vagyunk az első 10-15-ben, ezt folytattuk is, de az idén csatlakozott ehhez 
biológiából is az egyik tanulónk, és kémiából is első helyezést ért el, ami idáig nem volt jellemző. Ha 
már korábban megkezdhetjük a természettudományos kompetencia kiaknázását és elősegítését, azt 
gondolom, hogy még jobb eredményeket tudunk elérni. Itt elsősorban nem intézményekben kell 
gondolkodni, hanem tanulókban, hogy a gyerek érdekeit vegyük figyelembe és az ő fejlesztését 
tűzzük ki célul. 
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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 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
77/2019. (IV. 23.) 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 Bajza József 
Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetői pályázatának véleményezéséről 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 Deák Andrea beadott pályázati anyagát és intézményvezetővé történő kinevezését. 
 
Határid ő: 2019. május 2. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend  
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 
 
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 határozatot hozta: 
 
78/2019. (IV. 23.) 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 Robert Bosch Elektronika 
Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal létrejött együttműködési megállapodás 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Robert Bosch Elektronika Kft. 
szándékát, mely szerint a Hatvani Szent István Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévtől további 
– hetedik – ún. Bosch osztályt kíván indítani. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy egyetért az 
újabb osztály indításával.  
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A képviselő-testület az új osztály beindításához szükséges – a határozat mellékletét képező – 
együttműködési megállapodást módosító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására.  
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
5. napirend  
Előterjesztés a Hatvan város kulturális intézmények továbbképzési terveinek és 2019. évi 
beiskolázási terveinek jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági tag 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
79/2019. (IV. 23.) 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: 2019. december 31. (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
 
80/2019. (IV. 23.) 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.) 2019. évi beiskolázási tervét 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
 
81/2019. (IV. 23.) 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. 
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Határid ő: 2019. december 31.  (a továbbképzési tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
82/2019. (IV. 23.) 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.) 2019. évi beiskolázási 
tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
 
83/2019. (IV. 23.) 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.) 2019. évi 
beiskolázási tervét és továbbképzési tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. december 31.  (a beiskolázási és továbbképzési tervben előirányzott képzések 
teljesítésére) 
Felelős: az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
 
6. 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 
rendkívüli 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 


