
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2020. február 18-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 
 Papp István bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Kutalik Márta bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva mb. jegyző 
 Lukács László mb. aljegyző/jegyzői irodavezető 
 Bereczkiné Valter Anita a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
 Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 Márkus Mariann az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

igazgatója  
 Nagy Zsoltné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
 Talabér Zsuzsanna a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda munkatársa 
 Simon Attiláné a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 
 Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 
 Tompa Z. Mihály a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház igazgatója 
 Valló Ede  a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 Varsányiné Kondek Mónika a Hatvani Varázskapu Óvoda 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: 
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10/2020. (II. 18.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2020. február 18-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 önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 

2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 
3. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadásáról és a 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 

4. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2019. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadásáról és a 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
5. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény létszámkeretének módosításáról 

 
6. Előterjesztés a Munkácsy Mihály kiállítás jegyárainak megállapításáról és a Hatvany 

Serfőzde nyitva tartásáról 
 

7. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadásáról és a 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
8. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési ház alapító okiratának módosításáról 

 
9. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2019. évi közművelődési 

feladatellátásáról szóló beszámolójáról 
 

10. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvodában a rendszergazdai álláshely 
megszüntetéséről 

 
Előterjesztő az 1-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

 
11. Előterjesztés a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás előkészítéséről 

 
12. Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben 

hozott lejárt határidejű határozatairól 
 

Előterjesztő a 11-12. napirendi pontig: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó a 3-12. napirendi pontig: Lukács László jegyzői irodavezető 
 

13. Egyebek 
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1. napirend  
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Tudom, hogy az előző évre épül a költségvetés, figyelembe véve a béremelést és egyéb változásokat, 
de itt derül ki, hogy egy kisvárosnak milyen sokrétű feladatai vannak, intézmények, szociális 
kérdések, és egyéb dolgok. Ezt a sok feladatot kézben kell tartani, és az önkormányzat tartja kézben, 
továbbá úgy kell a költségvetést tervezni, hogy mindennek megfeleljen. Szerencsére Hatvan jó 
helyzetben van a 4 milliárd forint feletti adóbevétellel, aminek elvonásra kerül egy bizonyos része, ez 
már tavaly is így volt. Nem tudjuk, hogy a jövőt illetően ez mennyire fog megváltozni a híradásokat 
hallgatva, de Hatvan nem fog jól járni szerintem. A mostani elvonás is nagyon magas az adóerő-
képesség miatt, és bízzunk benne, hogy ez nem lesz magasabb. Hatvanban van több kulturális 
intézmény, amiből lehet faragni, ha úgy alakul, be lehet zárni, vagy létszámot csökkenteni, de 
szerintem jó lenne, ha maradnának. 
Ami tavalyról jött át 2 milliárd forint, abban mi van benne, Zöld város, jégcsarnok? 
 
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
A bevételi oldalon a saját bevételek, illetve az állami támogatáson kívül feltüntetésre került a 
pénzmaradvány összege is. Tulajdonképpen a bankszámlán ez az összeg rendelkezésre áll. A saját 
pénzkészlet, illetve a támogatásoknak a maradványa is ebben az összegben szerepel. Az idén fel 
tudjuk használni célirányosan a támogatásokat, a saját pénzeszközt pedig működési, vagy 
felhalmozási kiadásokra. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Vannak beruházások, mint a piac, Zöld város, jégcsarnok, ezek hogy állnak? A pénz megvan 
hozzájuk? 
 
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
A Zöld város beruházáshoz a támogatási összeget az előző évben megkaptuk, ami jelen pillanatban 
rendelkezésre áll, illetve folyamatosan történik a felhasználása, ahogy a kivitelezés folyik. Jelen 
pillanatban a könyvtár építése már folyamatban van, a másik két projektelem még nem kezdődött el, 
és még nincs is kiválasztott beruházó.  
 
Papp István bizottsági tag 
A könyvtár és a környező területre meg van a pénz, de tudomásul kell venni, hogy ha valaki 
építkezik, akkor 3-4 év alatt mennyit emelkedett az építőanyag ára, és a munkabér. Horror áron 
dolgoznak a kőművesek, kivitelezők. Mi dolgozunk teljes erővel, és úgy néz ki, hogy jó irányba 
haladunk, és ígérvényünk is van. Annak idején bizonyos emberek nem segítése miatt nem kaptunk 
támogatást, de később Lázár János miniszter úr ezt jóváhagyta, de ez már kevés a boldogsághoz, de 
ígérvényünk van, hogy ki lesz bővítve azzal az összeggel, amit önhibánkon kívül nem tudtunk 
megkapni, és megcsinálunk mindent, ami szükséges. Azon dolgozunk, hogy megépüljenek ezek a 
dolgok.  
 
dr. Kovács Éva mb. jegyző 
A pénzmaradványban szerepel a Zöld városnak az összege, ami 3 projektelemből áll, az egyik a 
könyvtár felújítása, a másik a piac, a harmadik pedig a zöldfelületek. Ráemeléssel kívánja a város a 
plusz többletforrást biztosítani a többi projektelem vonatkozásában. Értem a felvetést a kötelező, 
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illetve az önként vállalt feladatok tekintetében. Az önkormányzatnak elsősorban a kötelezően 
ellátandó feladatait kell ellátnia, önként vállalt feladatokat annyiban vállalhat, amennyiben azok a 
kötelezően ellátandóakat nem veszélyeztetik. Tehát az iparűzési adóbevételünk ésa többi adóbevétel 
az elmúlt időszakban, illetve várhatóan ebben az évben jól alakul, de egy bizonytalan jogi környezet 
van a jövő tekintetében. A jövőben pedig ez az irány, nyilvánvalóan elsősorban a kötelezően 
ellátandó feladatokat kell ellátni, és ezt követően az önként vállalt feladatok. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Ez a 600 millió forint szolidaritási elvonás eléggé szíven ütős tétel, mert ebből elég sok mindent meg 
tudnánk csinálni. Ha a ciklus végéig ezek a 600 milliók mind meglennének, az összes út le lenne 
aszfaltozva, az összes járda, közvilágítás meg lenne csinálva. Viszont mi úgy hallottuk, hogy ez még 
csak a kezdet, amit el fognak vonni. Igazából nem nagyon értem, hogy a kormány adót csökkent a 
dolgozók részéről, az önkormányzatokat pedig előbb-utóbb bele akarja fojtani a mocsárba. Azokat az 
önkormányzatokat ráadásul, akik jól végzik a munkájukat, és eredményeket mutatnak fel, és azok 
pedig, akik nem ennyire jól csinálják, azok ebből részesülnek. Ez kicsit bosszantó a számunkra, 
különösen úgy, hogy ebben nekünk rengeteg munkánk volt. Ha ez a pénz is meg lenne nekünk, akkor 
nem fájna, ha az illetékes elvtárs bármilyen pályázatunkat is elmeszeli, de most úgy látszik, hogy az 
a terv, hogy a maradékot is el kell venni a várostól. 
 
Papp István bizottsági tag 
A működés és a beruházások ugyanúgy mennek, tehát nincs probléma a költségvetésben, vannak 
tartalékaink, át tudunk csoportosítani pénzeket, tehát nincs veszélyben semmi, ami meg van ígérve, 
az marad. A fejlesztéseket meg tudjuk csinálni, és meg is fogjuk csinálni, mert meg van rá a 
pénzeszköz és az akarat is. Tehát nincs semmi probléma, csak az iparűzési adó több, és így többet 
vonnak el. 
 
 
Egyéb 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: 
 
11/2020. (II. 18.) 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 2020. évi 
költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. 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. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
12/2020. (II. 18.) 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. 
 
 
3. napirend  
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról és a 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Olvastam, hogy a tervek már úgy vannak alakítva, hogy az új épületben folytatják idén. Nagy a 
várakozás és az öröme a városnak. Lelkesen dolgoztak eddig is, megtették, amit lehetett, és remélem, 
hogy így a látogatottság növekedik. Nagy optimizmussal vagyunk ezzel kapcsolatban. A 
beszámolóban is látszik, hogy milyen munkát végeznek, és ehhez gratulálok. 
 
 
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: 
 
13/2020. (II. 18.) 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 Ady Endre Könyvtár 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és a 2020. évi munkatervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.) 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2020. február 28. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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14/2020. (II. 18.) 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 Ady Endre Könyvtár 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és a 2020. évi munkatervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.) 2020. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2020. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
 
4. napirend  
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2019. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadásáról és a 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A beszámolóból látszik, hogy rengeteg munka van a háttérben, amiről nem is tudunk, hogy mit csinál 
a múzeum. Egészen meglepődtem, amikor olvastam. Nem elég elmenni a múzeumba, hanem ezt is 
olvasni kellene, mert az emberek jó része nem is tud róla. A látogatottságot emelném ki, amin 
meglepődtem, hogy a múzeumban 1576, a sörfőzdében 24700 látogató volt. A sör eltéríti a kultúráról 
a figyelmet, de ez egy bevételi forrás. Az nem baj, hogy mennek az emberek és a városlakók jól érzik 
magukat. A pedagógiai tevékenység 1000 fő feletti, a könyvtár látogatók száma 1800, és vannak a 
nyári zenés rendezvények 2000 fő feletti számmal. Reméljük, hogy a Munkácsy kiállítás a múzeumi 
látogatottsági számon változtatni fog. Erre én is megpróbálok hatást kifejteni a környezetemben. 
 
 
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: 
 
15/2020. (II. 18.) 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 Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és a 2020. évi 
munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2020. február 28. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
16/2020. (II. 18.) 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 Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és a 2020. évi 
munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2020. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2020. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
Felelős: az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény létszámkeretének módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László 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: 
 
 
17/2020. (II. 18.) 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 Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény létszámkeretének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) intézményi létszámkeretét 2020. május 1. napjától 18 főben 
határozza meg és az alábbi álláshelyeket megszünteti az intézményben: 

• 2 fő könyvtáros, 
• 1 fő asszisztens. 
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A képviselő-testület az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény létszámkeretét 2021. március 1. 
napjától további egy fő technikai munkatárs álláshellyel csökkenti, és az intézményi létszámot 
2021. március 1. napjától 17 főben határozza meg.  
 
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a határozat végrehajtásáról a vonatkozó 
munkaügyi szabályok figyelembevételével intézkedjen. 
 
Az álláshelyek megszüntetéséből eredő költségek (felmentési időre járó bér, végkielégítés, 
szabadság-megváltás, stb.) az intézmény 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerültek. 
 
Határid ő: 2020. április 30., 2021. február 28. 
Felelős: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetője 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Munkácsy Mihály kiállítás jegyárainak megállapításáról és a Hatvany Serfőzde 
nyitva tartásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Köszönjük előre is ezt a nagy munkát, hogy ezt a kiállítást ide tudjuk hozni. Reméljük, hogy az 
oktatási intézmények viszonozzák, és a helybe hozott kiállítást megnézik a környékbeli 
településekről is. 
 
Papp István bizottsági tag 
Sokan mondják, hogy már nagyon várják. Igaz, hogy most bele kellett nyúlni a kasszába, de 
hosszabb távon a múzeum és a város vagyona is gyarapodik ezzel. Bármikor ilyen hasonló kiállítást 
ide lehet majd hozni. Reméljük, hogy nagyon sokan lesznek. A jegyár, ami be van kalkulálva, 
nagyon elenyésző ahhoz képest, hogy Budapesten nem ennyibe került a jegy, hanem többe, és mégis 
rengetegen voltak.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Honnan jön a kiállítás, mennyi kép van benne? Ez egy magántulajdoni képanyag? 
 
Márkus Marianna, az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
Ez a gyűjtemény Pákh Imre magángyűjtő, amerikai üzletember anyaga. 63 műtárgy kerül kiállításra. 
2020. március 17-én 14:00 órakor nyit a kiállítás. Nem csak Munkácsy Mihály alkotásai, hanem az ő 
róla szóló alkotások, tehát nem csak festmények, hanem szobrok is kiállításra kerülnek. A tulajdonos 
egy alapítványon keresztül utaztatja ezt a vándorkiállítást. Mosonmagyaróvárról érkezik március 11-
én a városba. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Van biztosítási és sok minden egyéb feltétel? Nem könnyű ezt vállalni, ennek anyagi háttere is kell, 
hogy legyen. 
 
Márkus Marianna, az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
Igen, született képviselő-testületi határozat, ennek a biztosításáról. 
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Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Ennek a kiállításnak a biztosítása érdekében sokat költünk a múzeumra, de ez nem egy kiállításra 
szól, hanem innentől kezdve a múzeum alkalmas lesz más ilyen jellegű kiállítások megrendezésére 
is. Tehát ez nem egy egyszeri kidobott pénz, hanem egy olyan tétel, amivel Hatvan városa 
gyarapszik, amellett, hogy a hírneve is nő, hiszen egy ilyen kiállításra külföldről is szoktak jönni.  
 
dr. Kovács Éva mb. jegyző 
A múzeum és a Kft. közötti szerződés rendezi ezeket a viszonyokat, ami tartalmazza, hogy a Pákh 
Imre féle gyűjteménynek milyen biztosítása van. A biztosító határozza meg, hogy milyen 
feltételeknek kell megfelelni, például 1 fegyveres őrnek kell majd őriznie 24 órában a gyűjteményt, 
illetve megfelelő páratartalom, hőmérséklet kell a képeknek. Ezeknek a feltételeknek az intézmény 
az átalakítást követően eleget tud tenni, és ezúton is szeretném megköszönni a hivatal Műszaki 
Irodájának a munkáját, akik nagyon gyorsan közben jártak annak érdekében, hogy ott a feltételek 
adottak legyenek. Legutóbb a képviselő-testületi ülésen erről már a döntés megszületett, és az 
alapján a szükséges összeg elkülönítésre került, illetve 1-1 vállalkozó már kiválasztásra is került, 
úgyhogy már folyamatosan zajlanak az átalakítási munkák. 
 
 
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: 
 
18/2020. (II. 18.) 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 Munkácsy Mihály 
kiállítás jegyárainak megállapításáról és a Hatvany Serfőzde nyitva tartásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjteményben (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) megrendezésre kerülő Munkácsy Mihály 
festőművész munkáiból szervezett kiállítás jegyárait az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Teljes árú belépő: 2.000,- Ft 
 
A kedvezmények mértéke a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 
194/2000. (XI.24.) Korm.rendeletben foglaltak szerint biztosított. A kedvezményekre való 
jogosultságot a jegyvásárlás alkalmával - felhívásra - igazolni kell. 
 
A Hatvan Kártyával, Hungary Card kártyával és Szállás.hu kuponnal rendelkezők a teljes árú 
belépőjegy árából 10 % kedvezményben részesülnek. 
 
Fotójegy: 500 Ft/fő (vaku nélkül) 
Tárlatvezetés: 500 Ft/ fő, csoport esetén (min. 15 fő): 5.000 Ft/csoport, mely a jegyáron felül 
fizetendő! 
 
Múzeumpedagógia foglalkozás: 200 Ft/fő 
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Határid ő: azonnal   
Felelős: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Intézményvezetője 
 
 
19/2020. (II. 18.) 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 Munkácsy Mihály 
kiállítás jegyárainak megállapításáról és a Hatvany Serfőzde nyitva tartásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjteményben (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) megrendezésre kerülő Munkácsy Mihály 
Festőművész munkáiból szervezett kiállítás ideje alatt a Hatvany Serfőzde nyitva tartási ideje az 
alábbiak szerint módosuljon: 
 
2020. március 17. és 2020. április 30. között:  
Vasárnaptól csütörtökig: 10-20 óráig 
Péntek-szombat: 10-22 óráig 
 
2020. május 1. és 2020. június 14. között: 
Hétfőtől vasárnapig: 10-22 óráig 
 
A nyitva tartás meghosszabbításából eredő költségek fedezete az intézmény 2020. évi 
költségvetésében biztosított. 
 
Határid ő: azonnal   
Felelős: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Intézményvezetője 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról és a 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
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: 
 
 
20/2020. (II. 18.) 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 Grassalkovich 
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Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és a 2020. évi 
munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2020. február 28. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
21/2020. (II. 18.) 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 Grassalkovich 
Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és a 2020. évi 
munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Grassalkovich Művelődési Ház 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2020. évi munkatervét, mely tartalmazza az intézmény 
éves szolgáltatási tervét is. 
 
Határid ő: 2020. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési ház alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László 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: 
 
22/2020. (II. 18.) 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 Grassalkovich 
Művelődési ház alapító okiratának módosításáról 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 Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 67/2018. (II.22.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító 
okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Képviselő-testület egyben 
felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról intézkedjen. 
 
Határid ő: 2020. február 28.        
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
  a Grassalkovich Művelődési Ház intézményvezetője (szervezeti és működési szabályzat 

módosítása) 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2019. évi közművelődési feladatellátásáról 
szóló beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Azt tudni kell, hogy most felújítás alatt áll a művelődési ház, Valló Ede pedig befogad minden olyan 
rendezvényt, amit ott rendeznének meg. 
 
Tompa Z. Mihály, a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház igazgatója 
Igen, nagyon hálásak vagyunk, hogy a nagy létszámú csoportokat a Grassalkovich Művelődési Ház 
befogadja, a kisebb létszámú csoportokat peidg az Ady Endre Könyvtár és a Hatvani Galéria fogadja 
be. Van 9 civil csoportunk, ebből 2 nyugdíjas klub, akiket nem szeretnénk szélnek ereszteni, mert 
utána nem lehet őket összegyűjteni.  Mindig legyen egy hely, ahová tudnak menni. 
 
 
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: 
 
23/2020. (II. 18.) 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 Ház 2019. évi közművelődési feladatellátásáról szóló beszámolójáról 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 VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2019. évi közművelődési feladatellátásáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2020. február 28. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvodában a rendszergazdai álláshely megszüntetéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László 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: 
 
24/2020. (II. 18.) 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 Gesztenyéskert 
Óvodában a rendszergazdai álláshely megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvodában biztosított 
rendszergazdai álláshelyet 2020. március 8. napjától megszünteti. Ezen időpontot követően a 
Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák rendszergazdai feladatait a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
Határid ő: 2020. február 29. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás előkészítéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
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. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
25/2020. (II. 18.) 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. számú melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a 2020/2021. nevelési év óvodai beiratkozási időpontját 2020. április 22-23. 
napján, 7 órától 17 óráig határozza meg. 
 
Az óvodai beíratás helyszínei: 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), 
Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.), 
Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.), 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.), 
Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.), 
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 9.). 

 
A 2020/2021. nevelési évi beíratás során lényeges szempont, hogy az óvodai csoportok a törvényi 
létszámnak megfelelően kerüljenek megszervezésre, azaz maximum 25 fővel. A maximum 
létszámot meghaladó eltérés fenntartói engedéllyel lehetséges. Más településről gyermek felvételére 
- kivéve az Nkt. 49.§ (2) bekezdés - az új nevelési év előkészítését meghatározó fenntartói döntés 
után, az abban foglaltaktól függően van lehetőség. 
 
Határid ő: 2020. március 20. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 
 
26/2020. (II. 18.) 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. számú melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva az önkormányzati fenntartású óvodák beíratási körzeteit a határozat mellékletét képező 
utcanévjegyzék alapján hagyja jóvá. 
 
Határid ő: 2020. március 20. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 

A 26/2020. (II. 18.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 
 
 
12. napirend 
Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
lejárt határidej ű határozatairól 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
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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: 
 
27/2020. (II. 18.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2019. évi átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatairól szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
 
13. 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 


