
 

 

 Előkészítésben közreműködött:  
HAT/_______/2022.  dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 

 
Előterjesztés  

a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
létrejött együttműködési megállapodás módosításáról  

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (a továbbiakban: Bosch) és 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (a továbbiakban: KLIK) háromoldalú 
együttműködési megállapodást kötött 2013. júliusában annak érdekében, hogy szabályozza a 
felek együttműködését a tekintetben, hogy a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános 
Iskolában a Bosch dolgozók által gyermekeik általános iskolai oktatása során igényelt 
többletszolgáltatások igénybevétele, biztosítása és ellenértékének megfizetése hogyan 
történjen.  
 
Önkormányzatunkat megkereste a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 
igazgatója, hogy - a dolgozói igények felmérése alapján - a 2022/2023-as tanévben el kívánják 
indítani az újabb 1 évfolyamos Bosch osztályt az iskolában.  
 
A módosítás 4. pontja értelmében az újabb osztály indítása esetén a tanterem felújításához 
szükséges anyagi forrás biztosítását a Bosch a továbbiakban sem vállalja. 
  
Az 5. pont értelmében a Bosch a 2022/2023. tanévtől indítandó újabb Bosch osztály részére 
saját költségére bútorokat, berendezési és felszerelési tárgyakat nem szerez be.  
 
A megállapodás keretében az újabb osztály indítása kapcsán többlet pénzügyi forrásra nincs 
szükség, az önkormányzat továbbra is havi bruttó 3.651.000.- Ft támogatást nyújt  a Tankerület 
részére. 
 
Javaslom, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá az újabb osztály indítását, és hatalmazzon fel 
a mellékelt megállapodást módosító okirat aláírására. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a következő 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
  



 

 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Robert Bosch Elektronika 
Kft.-vel és a Hatvani Tankerületi Központtal (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
jogutódja) megkötött együttműködési megállapodás keretében a Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános Iskolában a 2022/2023-as tanévtől további – tizedik – ún. Bosch osztály 
induljon. A képviselő-testület jóváhagyja az újabb osztály indítását.  
 
A képviselő-testület az új osztály indításához szükséges – a határozat mellékletét képező – 
együttműködési megállapodást módosító okiratot elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására.  
 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
Hatvan, 2022. augusztus 29.  
 
                                          Horváth Richárd  
            polgármester 
 
Látta: 
        dr. Kovács Éva 
                            jegyző 



 
MEGÁLLAPODÁS 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
amely létrejött egyrészről:  
 
a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.  
rövidített elnevezése: Robert Bosch Elektronika Kft. 
Székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. 
Cégj. sz.: 10-09-023832 
Adószáma: 11672953-2-44 
Képviseli: Arne Ziegenbein gazdasági ügyvezető igazgató és Nistor András pénzügyi 
osztályvezető 
(a továbbiakban: Bosch) 
 
másrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
harmadrészről: 
 
Hatvani Tankerületi Központ (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja) 
székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 
adóigazgatási azonosító száma: 15835152-2-10 
ÁHT azonosítója: 361539 
KSH statisztikai számjele: 15835152-8412-312-10, 
képviseli: Kozmáné Derda Edit tankerületi igazgató  
(a továbbiakban: Fenntartó) 
 
között az alábbiak szerint: 
 
Előzmények: 
Megállapodó felek rögzítik, hogy közöttük 2013. július 17. napján együttműködési 
megállapodás jött létre, melynek tárgya a Bosch munkavállalói részéről a Hatvani Szent 
István Sportiskolai Általános Iskolába (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) íratott gyermekeik 
részére igényelt többlet-szolgáltatások meghatározása, igénybevétele és ellenértéke 
megfizetésének szabályozása. 
A Bosch képviselői 2022 februárjában jelezték, hogy a dolgozói igények felmérése alapján 
újabb osztály indítása szükséges. Felek az újabb osztály indításával kapcsolatban a 
2022/2023. tanévben együttműködésüket - a már hivatkozott együttműködési megállapodást - 
kiegészítve az alábbiak szerint szabályozzák: 

 
1. A megállapodás 2.2.1. alpontjának első mondata a következők szerint egészül ki: 

 
„ 2.2.1. A Fenntartó vállalja, hogy az Iskolában a Bosch munkavállalóinak gyermekei 
számára a 2014/15. tanévtől egy első osztályt indított, melyet a nyolcadik évfolyamig fenntart 



(a továbbiakban B.II. osztály), míg a 2015/16. tanévtől egy további első osztályt indított, 
melyet a nyolcadik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.III. osztály), míg a 2016/17. 
tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a nyolcadik évfolyamig fenntart (a 
továbbiakban B.IV. osztály), míg a 2017/18. tanévtől egy további első osztályt indított, melyet 
a nyolcadik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.V. osztály), míg a 2018/19. tanévtől egy 
további első osztályt indított, melyet a nyolcadik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.VI. 
osztály), míg a 2019/2020. tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a nyolcadik 
évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.VII. osztály), míg a 2020/2021. tanévtől egy további 
első osztályt indított, melyet a nyolcadik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.VIII. osztály), 
míg a 2021/2022. tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a nyolcadik évfolyamig 
fenntart (a továbbiakban B.IX. osztály), míg a 2022/2023. tanévtől egy további első osztályt 
indít, melyet a nyolcadik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.X. osztály).” 
 

 
2. A megállapodás 2.2.2. alpontja a következők szerint egészül ki: 
 

„ A Fenntartó kijelenti, hogy a köznevelésre vonatkozó jogszabályok szerint a körzetes és 
körzetben dolgozó szülők iskoláskorú gyermekeinek iskolai elhelyezése, nevelése 
megoldott, ezért vállalja, hogy az Iskolában a Bosch munkavállalói számára maximum 26 
fős, vagy a fenntartó egyedi döntése alapján magasabb létszámmal - indítja el és tartja 
fenn a B.II. Osztályt, a B.III. Osztályt, a B.IV. Osztályt, a B.V. Osztályt, a B.VI. Osztályt, a 
B.VII. Osztályt, a B.VIII. Osztályt, valamint a B.IX. Osztályt, valamint a B.X. Osztályt 
minden, a Megállapodás időtartamára eső tanítási évben. A felveendő tanulók köre a 
Bosch munkavállalói körében végzett felmérés után írásban – az adott tanítási évre 
vonatkozóan legkésőbb február hónap utolsó napjáig – javaslatot tesz a Fenntartónak. 
Amennyiben az igény meghaladná a rendelkezésre álló férőhelyek számát, a Felek 
tárgyalásokat folytatnak. A beiratkozás az előzetes igények alapján a jogszabályi 
előírások szerint történik.” 

 
3. A megállapodás 2.2.3. alpontja a következők szerint egészül ki: 
 

„A Fenntartó az Iskola pedagógiai programjában egész napos iskolai rendszerben, 
többletszolgáltatások teljesítését vállalja a B.II. Osztályba, a B.III. Osztályba, a B.IV. 
Osztályba, a B.V. Osztályba, a B.VI. Osztályba, a B.VII. Osztályba, valamint a B.VIII. 
Osztályba, a B.IX. Osztályba, a B.X. Osztályba felvett gyermekek és szüleik számára, a 
Megállapodás időtartamára eső minden tanítási évben. A Fenntartó a 
többletszolgáltatásokért szülők terhére, a jogszabályban meghatározott térítési 
kötelezettségeken túlmenően többlettérítési kötelezettséget nem állapít meg. A 
többletszolgáltatásokat meghaladó vagy attól eltérő igények felmerülése esetén a Felek 
tárgyalásokat folytatnak.” 

 
4. A megállapodás 2.3.1. alpontja a jelenlegi szöveg változatlanul hagyása mellett az alábbiak 
szerint egészül ki: 
 

 
„ 2.3.1. Amennyiben a fenntartó a Bosch dolgozók gyermekei részére a 2022/2023. 
tanévtől újabb osztályt indít, úgy a Bosch nem vállal arra kötelezettséget, hogy az osztály 
elhelyezéséül szolgáló tanterem felújításához szükséges anyagi forrást biztosítja. (Iskolai 
Bosch Beruházás X.) 
 



 
5. A megállapodás 2.3.2. alpontja a jelenlegi szöveg változatlanul hagyása mellett az alábbiak 
szerint egészül ki: 
 

 
„ A Bosch a 2022/2023. tanévtől indítandó újabb Bosch osztály részére saját költségére –
bútorokat, berendezési és felszerelési tárgyakat nem szerez be. (a továbbiakban: Iskolai 
Tárgyi Eszköz-beszerzés X.)” 
 

 
6. Felek az együttműködési megállapodás 2. sz. mellékletét képező Hatvan Város 
Önkormányzata és a Fenntartó között létrejött kiegészítő megállapodást a következők szerint 
módosítják: 
A megállapodás 1. pontja nem módosul: 
 

„1. A Fenntartó a megállapodás 2.2 pontjában meghatározott többletszolgáltatások 
nyújtására és a Bosch által igényelt ügyeleti időszakra (6:00-8:00 és 16:00-18:00) 
mindösszesen 11 plusz álláshely pénzügyi fedezetét biztosítja, amely tartalmazza a 
mindennapi német nyelvoktatást, valamint heti váltásban úszás, lovaglás/korcsolyázás, 
táncfoglalkozást biztosító személy, valamint a nevelő-oktató munkát segítő személy 
foglalkoztatását. Az ügyeleti időre járó illetményt és a jelen pontban részletesen megjelölt 
többlet szolgáltatások ellenértékét továbbá az osztályonkénti plusz két álláshely (1-5. 
évfolyam), valamint plusz egy álláshely (6. évfolyam) pénzügyi fedezetét Hatvan Város 
Önkormányzata biztosítja.” 
 

A megállapodás 2. pontja az alábbira módosul: 
 

„ 2. Az 1. pontban meghatározottak biztosítására az Önkormányzat a Bosch által a 
részére nyújtott Rendszeres Hozzájárulás összegéből a 2022/2023. tanévtől bruttó 
3.651.000,-Ft/hó, azaz Hárommillió-hatszázötvenegyezer forint/hó összegű támogatást 
nyújt a Fenntartó számára.” 

 
Egyebekben az együttműködési megállapodás és a 2. és 3. sz. mellékleteit képező kiegészítő 
megállapodásnak jelen módosításokkal, kiegészítésekkel nem érintett rendelkezései 
változatlanul hatályban maradnak. 
 
Jelen módosítás és annak mellékletei 2022. szeptember 1. napján lépnek hatályba. 
 
 
Hatvan, 2022. …………....        Hatvan, 2022. …………....           Hatvan, 2022. ……….... 
 
 
 
 Robert Bosch                   Hatvan Város Önkormányzata        Hatvani Tankerületi Központ 
Elektronika Kft.                                                                                              


