
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2020. január 28-án 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:   
 dr. Kovács Éva mb. jegyző 
 Lukács László mb. aljegyző/jegyzői irodavezető 
 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 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 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1/2020. (I. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2020. január 28-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 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. évi munkatervéről 
 

 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
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2. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú 
Diáksport Bizottsága 2019. évi beszámolójáról 
 

3. Előterjesztés a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és Hatvan Város Önkormányzata között 
Névhasználati Szerződés mellékleteinek változásáról 
 

4. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
 

 Előterjesztő a 2-4. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

5. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 

6. Előterjesztés a Lokomotív Sport Egyesület kedvezményes terembérleti támogatásának 
módosításáról 
 

 Előterjesztő az 5-6. napirendi pontnál: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó az 1-6. napirendi pontnál: Lukács László jegyzői irodavezető 
 

7. Egyebek 
 
1. napirend  
Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2020. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ez az évre szóló terv, de ettől lehet több ülés, ha lesz valami miatt rendkívüli bizottsági ülés, ezekről 
mindenkit értesíteni fogunk. 
 
 
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: 
 
2/2020. (I. 28.) 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 26. § (1) és (2) bekezdése alapján a 2020. évi 
munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A bizottság felkéri a bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy a bizottsági ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék. 
 
Határid ő: 2020. január 30. (tájékoztatásra) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
A 2/2020. (I. 28.) sz. bizottsági határozat a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 
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2. napirend  
Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú 
Diáksport Bizottsága 2019. évi beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Mit szerveznek? Ide tartozik a diákolimpia szervezése is? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen, az alapfokú versenyeknél felmenő rendszerű a diákolimpia. Vannak városi, körzeti, megyei és 
országos diákolimpiai rendezvények. Ehhez mi hozzájárulunk 300 ezer forinttal a 
középiskolásoknak, 500 ezer forinttal pedig az általános iskolásoknak. Ez azt jelenti, hogy minden 
sportágban ezek megrendezésre kerülnek, díjazással, versenybírókkal és sok egyéb anyagi hozadéka 
van. Például nagyon sok a versenybírói díj, ezeket hivatásos versenybírókkal lehet megrendezni. Az 
5. sz. Általános Iskola és a Kodály Zoltán Általános Iskola ad otthont ezeknek a rendezvényeknek.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Egyesületi tagok is részt vesznek ezeken a versenyeken? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Van olyan kritérium különböző sportágakban, amelyekben az igazolt versenyzők nem indulhatnak, 
csak amatőrök. Például az úszásban 1-4. osztályban indulhat igazolt versenyző, de már felső 
tagozaton és középiskolában nem, hiszen olyan edzésmennyiséget végeznek az igazolt versenyzők, 
hogy az amatőrrel nem tehetjük össze, és etikátlan is lenne. 
 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
3/2020. (I. 28.) 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 Heves Megyei Diáksport 
Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú Diáksport Bizottsága 2019. évi beszámolójáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Diáksport Tanács 
Hatvan és Körzete Alapfokú Diáksport Bizottsága 2019. évi működéséről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: 2020. február 10. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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4/2020. (I. 28.) 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 Heves Megyei Diáksport 
Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú Diáksport Bizottsága 2019. évi beszámolójáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Diáksport Tanács 
Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottsága 2019. évi működéséről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: 2020. február 10. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend  
Előterjesztés a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és Hatvan Város Önkormányzata között 
Névhasználati Szerződés mellékleteinek változásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Nagyon részletesen be van mutatva az anyagban a turisztika. Gyakorlatilag a névhasználat azt jelenti, 
hogy franchise rendszerben megy országosan és ebben benne van Hatvan is, és így részesei az 
országos turisztikának. Biztos hasznos, csak sok ez a leírás.  
 
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: 
 
5/2020. (I. 28.) 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 Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. és Hatvan Város Önkormányzata között Névhasználati Szerződés mellékleteinek 
változásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által 
küldött, a Hatvani Tourinform Iroda működését érintő Névhasználati Szerződés hatályos 
mellékleteit elfogadja, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a mellékletek 
megismeréséről és elfogadásáról szóló nyilatkozat aláírására.  
 
Határid ő: 2020. február 7.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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4. napirend  
Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Beszéltünk már róla, nem mi szeretnénk dönteni. 
 
dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 
Azért került ez vissza, mert változott a jogszabály, és a Hatvani Tankerületi Központnak a 
hatáskörébe került a körzethatárok kialakítása, valamint volt egy javaslatunk korábban, miszerint a 
Szőlő kertsor kerüljön be a Kossuth Lajos Általános Iskola körzetébe. Ezt átvezették, és ezért újra 
megküldték véleményezésre a körzethatárokat. 
 
 
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: 
 
6/2020. (I. 28.) 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 általános iskolák 
felvételi körzethatárainak véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
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 hozott 
674/2019. (XII.12.) 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: 2020. február 15. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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5. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ennek örülni fognak az oktatási intézmények, óvodák, iskolák, civil szervezetek, mert így ezt a pénzt 
az első félévben fel fogják tudni használni. Ezt ki fogjuk írni a következő félévben is. A maximális 
összeg 200.000.- Ft. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Itt feltétel volt a költségvetés elfogadása? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Természetesen. 
 
dr. Kovács Éva mb. jegyző 
Így van, úgy került tervezésre a költségvetés. 
 
 
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: 
 
7/2020. (I. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletének 11. § (2)-(3) bekezdései alapján átruházott hatáskörében eljárva a civil szervezetek 
támogatására létrehozott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret, az Ifjúsági keret, 
a Sportfeladatokat, célokat támogató keret, a Nemzetiségi keret, valamint az Egyházi keret pályázati 
felhívását a határozat 1 – 5. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.  
A civil szervezetek támogatásának éves keretösszegéről a képviselő-testület Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadásakor dönt. 
Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatot indokolás nélkül visszavonja. 
 
Határid ő: 2020. február 1. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 

A 7/2020. (I. 28.) sz. bizottsági határozat mellékletei a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezik. 
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6. napirend 
Előterjesztés a Lokomotív Sport Egyesület kedvezményes terembérleti támogatásának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Kicsit szétnézve a Lokomotív pályán, van egy faház, ami valamikor a boksz csarnok és ping-pong 
csarnok volt, lehet, hogy jobban járnának, ha az fel lenne újítva, mert akkor több időt nyernének 
vele. Csak nem tudom, hogy milyen állapotban van. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Elég rossz állapotban van. 
 
dr. Kovács Éva mb. jegyző 
Javasolni lehet a sportkoncepcióban ilyen jellegű irány meghatározását, vagy pedig a gazdasági 
programban, ami az elkövetkezendő 5 évre szól. 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
8/2020. (I. 28.) 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 
Lokomotív Sport Egyesület kérése alapján módosítja a 174/2018. (XII.11) számú határozatát 
akként, hogy a Lokomotív Sport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, MÁV Sporttelep) számára 
2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban 50% kedvezménnyel, összesen 6 óra 
teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2020. február 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
9/2020. (I. 28.) 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 
Lokomotív Sport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, MÁV Sporttelep) kérése alapján módosítja a 
177/2018. (XII.11) számú határozatát akként, hogy a Lokomotív Sport Egyesület Asztaliteniszező 
csapata  számára 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban 50% kedvezménnyel, 
összesen 194 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2020. február 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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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 
nyílt ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Kondek Zsolt Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 elnökhelyettese elnöke 


