
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2019. december 10-én a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Kutalik Márta bizottsági tag 
 Papp István bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Lukács László törvényességi ellenőrzési osztályvezető 
 dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 
 Tompa Z. Mihály  VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház igazgatója 
 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 bizottsági elnökhelyettes 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 elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Kérte, hogy vegyék le napirendről a zárt ülés 2. napirendi pontjáz (Előterjesztés „Az év 
vállalkozása” díj, a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj és a „Hatvan Város Együttműködő 
Partnere” különdíj adományozásáról)  
 
Megkérdezte, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek más javaslata?  
 
Mivel nem volt, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosítással, igennel 
szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Tarsoly Imre bizottsági elnök napirend módosítására tett javaslatát. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy aki a fenti módosítással együtt a napirendet elfogadja, igennel 
szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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172/2019. (XII. 10.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2019. december 10-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 általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
 

2. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák közalkalmazottainak 
bérkompenzációjáról 

 
3. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 

megállapodásról 
 
 Előterjesztő az 1-3. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

4. Előterjesztés a kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről sportegyesületek részére 
 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó az 1-4. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

5. Egyebek 
 
Z á r t  ü l é s: 

 
1. Előterjesztés a „Pro Cultura kitüntető emlékérem Hatvan Város Kultúrájáért” díj 

adományozásáról 
 

 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
1. napirend  
Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Beszéltek róla, hogy vannak iskolák, ahol a körzethatárok változnak, de erről nem szeretnének 
dönteni, csak véleményezniük kell a javaslatot, tehát a Tankerület dönt. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Úgy gondolta, hogy ez egy felülről erőszakolt beosztás lenne, hogy mindenhová jusson ilyen is olyan 
is. 
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Kutalik Márta bizottsági tag 
Ő is úgy gondolta, hogy ez egy olyan kezdeményezés, hogy próbálják egységesen elosztani a 
gyerekeket. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy Hatvanon belül vannak kirívó különbségek? 
 
Kutalik Márta bizottsági tag 
Elmondta, hogy a Tankerületben is van erről szó, ahová nem csak a hatvani iskolák, hanem például 
Gyöngyös és Pétervására iskolái is tartoznak. Azt mondják, hogy Hatvan és körzetében egész jó az 
elosztás. Ettől sokkal rosszabbak is vannak, például Gyöngyöst említették a tankerületi értekezleten. 
Ettől függetlenül vannak koncepciók, melyek szerint próbálják átalakítani a körzethatárokat. Ehhez 
az is hozzátartozik, hogy miután szabad iskolaválasztás van, úgyis ott dől el, hogy a szülő mit 
szeretne a gyerekének, mi a legjobb, ismeri-e jól a gyerekét, illetve mi az, ami neki való, és így 
választ iskolát.  
 
dr. Szilágyi Mária osztályvezető 
Ehhez kapcsolódóan még elmondta, hogy nyilván vannak olyan iskolák, ahol a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek számszakilag magasabban vannak jelen, ilyen lehet például az 
Újhatvani Szenti István Általános Iskola. De azon a területen ez az iskola az egyetlen kötelezően 
ellátó iskola, mivel az URKÁI egyházi és nincs kötelező ellátási területe, ezért abból a körzetből 
gyerekeket áttenni a belvárosba csak azért, hogy az arányokat betartsák, nem lehet. Ugyanez a 
probléma előáll az óhatvani városrészben is. A város végén lakó gyereket nem célszerű beirányítani 
egy távolabbi helyre, hiszen, ha hátrányos helyzetű, akkor még az is problémát okozhat nála, hogy 
bejárjon messzebbre. Ilyen szempontból nem egy egyszerű eset. Januártól egyébként a Tankerülethez 
kerül a feladat, tehát már véleményezési szinten sem kell ezzel foglalkozni. 
 
Kutalik Márta bizottsági tag 
Vannak az 5. sz. Általános Iskola környékén is nehezebb sorsú gyerekek, akik nyilvánvalóan 
odajárnak, de jöjjenek is, szeretettel várjuk őket. Nagyon jól meg lehet őket tanítani, és lehet velük 
dolgozni. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy valóban sok hátrányos helyzetű gyerek van, vagy Hatvan jobb ilyen 
szempontból? Gyöngyösön a kórházban látja, hogy talán ott többen vannak. 
 
dr. Szilágyi Mária osztályvezető 
3,6 % a települési átlag a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében.  
 
 
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: 
 
173/2019. (XII. 10.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében az általános iskolák felvételi 
körzethatárainak véleményezéséről 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 Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító 
körzethatárok 2020/2021. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában az 591/2019. 
(X.22.) számú képviselő-testületi határozatában foglaltakat fenntartja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is javasolja az általános iskolákhoz 
tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok meghatározása során a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 24.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az arányosság megtartását úgy, hogy 
azzal a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 
gyermekek arányos beiskolázása is biztosítva legyen figyelemmel a város település-szerkezeti 
adottságaira és az évtizedek óta kialakult gyakorlatra.  
 
Határid ő: 2019. december 13. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend  
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák közalkalmazottainak 
bérkompenzációjáról 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
174/2019. (XII. 10.) 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 által fenntartott óvodák közalkalmazottainak bérkompenzációjáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott óvodák 
közalkalmazottait 2020. január 1. napjától  

a gyakornok kategóriában bruttó 22.000,-Ft,/fő/hó, 
a Pedagógus I./2. kategóriában bruttó 15.000,-Ft/fő/hó, 
a Pedagógus I./.3. kategóriában bruttó 8.000,-Ft/fő/hó 

 
munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítésben részesíti addig, amíg a törvényi szabályozások nem 
biztosítják az általuk végzett munka értékét és az azzal járó felelősség mértékét tükröző bér 
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nagyságát, de legfeljebb 2020. december 31. napjáig. 
  
A bérkompenzáció éves összege az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a bérkompenzáció mértékét, összegeit az önkormányzat 
2020. évi költségvetésének megalkotásával egyidejűleg vizsgálja felül abból a szempontból, hogy a 
Hatvan Város Önkormányzata óvodáinak fenntartására és fejlesztésére vonatkozó koncepcióban 
foglalt célját az önkormányzat az eltérítéssel továbbra is elérje, illetve csökkentse az egyes 
munkakörökre vonatkozó bérek különbözőségéből adódó aránytalanságokat. 
 
 
Határid ő: 2020. január 15. (Kjt. szerinti okmányok elkészítésére) 
    2020. február 15. (felülvizsgálat elvégzésére) 
 
Felelős: Intézményvezetők 

  Hatvan város jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend  
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 
megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ebből a támogatási összegből tudnak gazdálkodni, vagy van még egyéb bevétel is? Ez a támogatás a 
működéshez szükséges? 
 
Tompa Z. Mihály, a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház igazgatója 
Igen, ez a működéshez szükséges. Közművelődési feladatokat lát el az intézmény egy városrészben, 
ennek fejében az önkormányzat ezzel támogatja. A költségvetésnek nyilván ez egy nagyon kicsi, de 
nélkülözhetetlen része, és ezzel is támogatja az önkormányzat a művelődési házat. 
 
 
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: 
 
175/2019. (XII. 10.) 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 Házzal kötendő közművelődési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a 
közművelődésről szóló 22/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján egyes 
közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt 
Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2020. január 1. 
napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó feladatokhoz 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.250.000,- Ft éves támogatással járul hozzá, 
amely összeg a 2020. évi költségvetésbe betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás 
aláírására.  
 
Határid ő: 2019. december 31. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend  
Előterjesztés a kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről sportegyesületek részére 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági tag 
Elmondta, hogy a sportegyesületeket a civil alap támogatáson kívül még kedvezményes díjú 
terembérlettel is támogatják, ami január 1-től december 31-ig jár. Az intézmény vezetőjével 
egyeztetnek időpont tekintetében, mi pedig adjuk ezt a lehetőséget, mert a tornatermet nem adtuk oda 
a tankerületnek. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 13 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: 
 
176/2019. (XII. 10.) 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 a 
Futball Club Hatvan Egyesület számára 2020. január 1-től 2020. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 250 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
177/2019. (XII. 10.) 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 
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület számára 2020. január 1-től 2020. december 31-ig 
50%-os kedvezménnyel összesen 1200 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
178/2019. (XII. 10.) 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 a 
Lokomotív Sport Egyesület számára 2020. január 1-től 2020. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 100 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
179/2019. (XII. 10.) 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 a 
Triton Triatlon SE Kosárlabda Szakosztálya számára 2020. január 1-től 2020. december 31-ig 50%-
os kedvezménnyel összesen 130 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
180/2019. (XII. 10.) 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 az 
ITF Harcművészetekért Alapítvány számára 2020. január 1-től 2020. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 140 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
181/2019. (XII. 10.) 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 a 
Lokomotív SE Asztalitenisz Szakosztálya számára 2020. január 1-től 2020. december 31-ig 50%-os 
kedvezménnyel összesen 288 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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182/2019. (XII. 10.) 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 a 
Dancenet Sportegyesület számára 2020. január 1-től 2020. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 350 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
183/2019. (XII. 10.) 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 a 
TKD Spirit Egyesület számára 2020. január 1-től 2020. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 50 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
184/2019. (XII. 10.) 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 a 
Pulzus Sport Egyesület számára 2020. január 1-től 2020. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 110 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
185/2019. (XII. 10.) 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 a 
Fortuna Táncsport Egyesület Hatvani Akrobatikus Rock and Roll csoportja számára 2020. január 1-
től 2020. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel összesen 80 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
186/2019. (XII. 10.) 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 a 
Hatvani Harcművészek a Gyermekekért Alapítvány számára 2020. január 1-től 2020. december 31-
ig 50%-os kedvezménnyel összesen 220 óra teremhasználatot biztosít. 
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Határid ő: 2019. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
187/2019. (XII. 10.) 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 a 
Jászberényi Baseball és Softball Club Hatvan Hunters csapata számára 2020. január 1-től 2020. 
december 31-ig 50%-os kedvezménnyel összesen 39 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
188/2019. (XII. 10.) 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 a 
Bajza Bajvívó Klub számára 2020. január 1-től 2020. december 31-ig 50%-os kedvezménnyel 
összesen 60 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. december 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. 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      
 elnökhelyettese elnöke 


