
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2019. november 26-án a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
 Papp István bizottsági tag 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Kutalik Márta bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 Lukács László törvényességi ellenőrzési osztályvezető 
 Offela Zoltán Futball Club Hatvan Egyesület elnöke 
 Soós Péter Hatvani Úszó Klub Sportegyesület elnöke 
 Török Éva Hatvani Szolgáltató Intézmény mb. 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 bizottsági elnökhelyettes 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 elnökhelyettest 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: 
 
155/2019. (XI. 26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2019. november 26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   

N A P I R E N D 
N Y Í L T  ÜLÉS: 
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1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

  
2. Beszámoló az önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 

teljesítéséről 
  
 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 
3. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2020. 

évi költségeinek finanszírozásáról 
  

4. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2019. évi működéséről 
  

5. Előterjesztés szakképzési megállapodás megkötésének véleményezéséről 
  
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

6. Előterjesztés az Új-hatvani Szent István Alapítvány részére a Civil Alapból nyújtott 
támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának 
engedélyezéséről 

  
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó a 3-6. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

7. 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: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
1. napirend  
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 
 
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: 
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156/2019. (XI. 26.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirend  
Beszámoló az önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy van-e valami, ami a későbbiek folyamán gondot okozhatnak? 
 
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
Elmondta, hogy likviditási szempontból nincs semmilyen probléma, tehát az önkormányzat 
gazdálkodása jó. Néhány tétel várhatóan a 2020-as évben kerül kifizetésre, de az betervezésre is fog 
majd kerülni. A képviselő-testület által hozott határozatok alapján a 2020-ra eddig betervezett dolgok 
még az összes költségvetéshez képest elenyészőek. Ami 2019-re lett betervezve, azt mindent tud 
teljesíteni az önkormányzat. 
Összefoglalóan elmondta, hogy az önkormányzatnak és intézményeinek elkészült a beszámolójuk, 
amikben látszódik, hogy a bevételek az önkormányzatnál 80 %-ban, az intézményeknél 74 %-ban 
lettek teljesítve. Az önkormányzat adóbevételei 89,7 %-ban teljesültek, egyes adónemeket már túl is 
teljesítettünk, például a kommunális adót, és azóta már az építményadót is. Az iparűzési adó a 
legnagyobb bevétel, 89 %-os volt a teljesítés 2019. szeptember 30-án, ez várhatóan az év végi 
adófeltöltésekkel együtt 3,6 milliárd forint lesz a tervek szerint. A támogatásoknál még várunk egy 
534 millió forintos összeget, ami a sportcsarnokhoz kapcsolódik, itt 50 %-os volt a támogatás 
teljesítése. Volt az önkormányzatnak pénzmaradványa 2,5 milliárd forint, ez 100 %-ban teljesült. 
Kiadási oldalon az időarányos alatt maradt a teljesítés mind önkormányzati, mind intézményi 
szinten. 68 %-os volt a működési kiadás. A felhalmozási, beruházási kiadások 39 %-ban teljesültek, 
itt még jelentős összegű számlák kerülnek, illetve kerültek bekönyvelésre és kifizetésre szeptember 
30-át követően, ezért még egy jelentős ugrás lesz majd év végéig.  
 
 
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: 
 
157/2019. (XI. 26.) 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. I-
III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2019. I - III. 
negyedévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak 
mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3. napirend  
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2020. évi 
költségeinek finanszírozásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ez már nagyon régóta működik, nagyon sok gyerek megtanul úszni az iskolai, és óvodai oktatás 
keretein belül. Emellet az egyesület foglalkozik külön úszásoktatással is azok részére, akik tanórán 
kívül is szeretnének úszásoktatást igénybe venni. 
 
 
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: 
 
158/2019. (XI. 26.) 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 Markovits Kálmán Városi 
Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2020. évi költségeinek finanszírozásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Markovits Kálmán Városi Uszoda 
kizárólagos tulajdonosa egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát a 2020. 
évben a hatvani önkormányzati fenntartású óvodák, a Hatvani Tankerületi Központ által 
fenntartott általános iskolák, az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést - Oktatást Végző Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) igénybe 
vegyék intézményi úszásoktatás céljából. 
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2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 1-től 2020. december 31-
ig biztosítja az intézményi úszásoktatás pénzügyi fedezetét a határozat melléklete szerint 
mindösszesen bruttó 21.422.678.-Ft összegben. Az óvodákra eső bruttó 3.500.438.- Ft, 
valamint az általános iskolákra eső bruttó 15.401.925.-Ft az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésébe beépítésre kerül. Az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére 
átadásra kerül átadott pénzeszközként bruttó 2.520.315.-Ft a 2020. évi költségvetés terhére.  

 
Határid ő:  1.) 2020. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására) 
   2.)  2020. február 15. 
Felelős:  1.) a köznevelési intézmények vezetői  
   2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
 
159/2019. (XI. 26.) 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 Markovits Kálmán Városi 
Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2020. évi költségeinek finanszírozásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, 
a Hatvani Tankerületi Központ által fenntartott Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 
(székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.), valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig 
biztosítja a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ár kiválasztásával számított 
úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek pénzügyi fedezetét a határozat melléklete szerint 
mindösszesen bruttó 2.861.310.-Ft értékben, amelyből az önkormányzati fenntartású óvodák 
költségvetésébe beépítésre kerül bruttó 666.750.-Ft, a Hatvani Szent István Általános Iskolára eső 
bruttó 1.422.400.-Ft az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani 
Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként bruttó 772.160.-Ft 
a 2020. évi költségvetés terhére. 
 
Határid ő: 2020. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4. napirend  
Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2019. évi működéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Látva a beszámolót, részletesen le vannak írva az úszásban elért eredmények, kategóriánként, 
korcsoportonként. Az eredmények hasonlóak, mint tavaly. 
 
Soós Péter, a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület elnöke 
Tavaly a 41. helyen voltunk országos szinten, idén a 36. helyet sikerült elérni. 
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Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az ifjúságnak jó az eredménye, de ahogy öregednek, úgy fogy a társulat. 
 
Soós Péter, a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület elnöke 
Minél idősebbek a versenyzők, annál nagyobb a kihívás számukra. Az idő a legnagyobb ellenség, 
nagyobbak az elvárások. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Gazdasági szempontból vannak más lehetőségek, esetleg pályázatok? 
 
Soós Péter, a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület elnöke 
A Magyar Úszó Szövetségnél vannak különböző pályázatok, és a ranglistán elért eredmények révén 
jobban kinyílnak ezek a kapuk. Az egyesület minden lehetőséget igénybe vesz, amit csak lehet. Ez 
elég bonyolult, mert úgy működik, hogy kiküldi a MÚSZ, hogy az egyesület milyen összegre 
pályázhat és mire. Azt összerakjuk, átutalják a pénzt, és ennek van egy elszámolási kötelezettsége, 
ami általában a következő év január-február. Idáig megfeleltünk mindennek. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Tehát az, hogy országos szinten az egyesület hogy áll, az befolyásolja a pályázatnak a sikerét? 
 
Soós Péter, a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület elnöke 
Nem, inkább több lesz a lehetőség, amire lehet pályázni. A tavalyi évben, amikor 40. hely felett 
voltunk, akkor nem lehetett olyan eszközökre pályázni, amikre most lehet, hogy a 36. helyen állunk. 
Hiába, hogy a tulajdonosa az uszodának az önkormányzat, és nem mi vagyunk az üzemeltetők, de 
most így lehet pályázni például világosítás korszerűsítésre, pályaelválasztóra, rajtkőre. Ez az 
eredménynek köszönhető. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Akkor ez okot ad arra, hogy eredményeket érjenek el, de ettől nem lesz hosszabb az uszoda. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az egy nagy beruházás lenne, ami még a jövő zenéje. 
 
Soós Péter, a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület elnöke 
A strandon lévő 33 méteres medence elég lenne légsátorral. Annak idején lehetett volna ilyen sátorra 
pályázni a MÚSZ-nál, de elkezdtünk számolgatni, hogy annak az őrzése, a személyzet biztosítása és 
egyéb költségei lettek volna, és a MÚSZ ezt nem engedi a pályázatba betenni, csak a konténert, az 
öltözőt, a mellékhelyiséget és magát a sátrat. Üzemeltetni mindent nekünk kellene.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Mennyibe kerül egy ilyen sátor? 
 
Soós Péter, a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület elnöke 
10 millió forint felett van, de fűtés nagyon sokba kerülne. Ha a termálvíz olyan lenne, amilyennek 
kellene, akkor azzal is meg lehetne oldani. 
 
Török Éva, a Hatvani Szolgáltató Intézmény mb. vezetője 
Ha bele lehetne engedni az úszómedencébe a termálvizet, akkor nem lenne probléma, de uniós 
előírás, hogy nem engedik, mert a fertőtlenítése más vegyszerrel történik a termálvíznek, mint a 
hideg víznek és a kettő együtt nem jó.  
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Kondek Zsolt bizottsági tag 
Egy hőcserélővel működhet? 
 
Török Éva, a Hatvani Szolgáltató Intézmény mb. vezetője 
Igen, de ott a gépészethez elég komolyan hozzá kellene nyúlni, ami már nagyon sok millió forintba 
kerülne. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Függetlenül attól, hogy mekkora területen van az uszoda, mégis a városnak nagyon nagy pluszt tud 
nyújtani.  
A futball csapat nagyon sok embert mozgat meg, a kézilabdázók szép eredményeket hoznak és a 
jövőt illetően, ha meglesz a sportcsarnok bizakodóak. A Lokomotív Egyesületben is megvan a 
lelkesedés, és azt gondolom, hogy ez a lényeg. A hajtóerő a legfontosabb, pénz is kell hozzá, de 
harcolni is kell tudni. Van mozgás a városnak, a 20000-es lakosú városban elég jó az ilyen élete. Ha 
minden így menne, akkor nem lenne probléma, és jót tesz az ifjúságnak is.  
 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
160/2019. (XI. 26.) 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 
2019. 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 u. 2.) 2019. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
161/2019. (XI. 26.) 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 
2019. 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 út MÁV Sporttelep) 2019. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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162/2019. (XI. 26.) 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 
2019. 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.) 2019. évi működéséről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
163/2019. (XI. 26.) 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 
2019. 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.) 2019. évi működéséről 
szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
164/2019. (XI. 26.) 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 
2019. 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, Szabadság út 13.) 2019. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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165/2019. (XI. 26.) 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 
2019. 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.) 2019. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
166/2019. (XI. 26.) 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 
2019. 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.) 2019. évi működéséről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
167/2019. (XI. 26.) 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 
2019. 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.) 2019. évi működéséről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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5. napirend  
Előterjesztés szakképzési megállapodás megkötésének véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva 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: 
 
168/2019. (XI. 26.) 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 szakképzési 
megállapodás megkötésének véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete - (a jelenlegi szakképzett munkaerőhiányt és a 
várható piaci folyamatokat figyelembe véve) - támogatja, hogy a Gróf Batthyány Lajos Alapítványi 
Gimnázium, Szakgimnázium és Felnőttek Általános Iskolájában a 2020/2021-es tanévtől érettségire 
épülő szakképzésben, nappali rendszerű képzésben és felnőttoktatás keretében esti tagozaton a 
2020/2021. tanévtől új képzések induljanak.  
A képviselő-testület nyilatkozza, hogy Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, 
Szakgimnázium és Felnőttek Általános Iskolája, valamint fenntartója, a Tudáscentrum a Társadalmi 
Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány nem vett részt önkormányzati támogatási 
programban, nem részesült önkormányzati pénzügyi támogatásban. 
 
Határid ő: 2019. november 30. (értesítés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6. napirend  
Előterjesztés az Új-hatvani Szent István Alapítvány részére a Civil Alapból nyújtott támogatás 
utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök  
Előadó: dr. Kovács Éva 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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169/2019. (XI. 26.) 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 
utólagosan engedélyezi, hogy az Új-hatvani Szent István Alapítvány (3000 Hatvan, Bajcsy 
Zsilinszky u. 2/A.) a Civil Alap Sportfeladatokat, célokat támogató keretéből a 2019. II. félévében 
elnyert 50.000.- Ft támogatást az eredeti pályázati céltól eltérően rendezvénysátor vásárlása helyett, 
állófogasok beszerzésére fordítsa. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. 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      
 elnökhelyettese elnöke 


