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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat 

megadásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy–Zsilinszky út 10.) 

intézményvezetője 2022. december 12-én megkereste Hatvan Város Önkormányzatát mint az 

intézmény fenntartóját, hogy hozzájáruló nyilatkozatát kérje az alábbiak szerint. 

Az Oktatási Hivatal pályázatot hirdet az „Oktatási hivatal bázisintézménye” cím elnyerésére 

a Heves megyében működő köznevelési intézmények részére, melyre pályázatot kíván benyújtani a 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda. 

A pályázati felhívás célja az Oktatási Hivatal Egri Pedagógiai Oktatási Központjának (a 

továbbiakban: POK) illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai 

eredményességének növelése olyan intézmények bevonásával, amelyek készek megosztani a már 

működő jógyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, 

versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel elősegítik a pedagógiai 

szakmai közélet fejlődését, valamint a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz 

való méltányos hozzáférést. A kiválasztásra kerülő intézmények nyitottak arra, hogy szakmailag 

támogassák a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó 

nevelő-oktató munka eredményességét. 

A pályázók köre valamennyi, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) 

bekezdésének a) – k) pontjaiban felsorolt állami, önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, 

egyházi, alapítványi és egyéb fenntartásban lévő köznevelési intézmény, tagintézmény, amely 

megfelel a pályázati felhívásban meghatározott szervezeti, szakmai szempontoknak, illetve vállalja 

az ott meghatározott feladatok végzését.  

A pályázatok szakmai bírálatát az Oktatási Hivatal által felkért Bíráló Bizottság végzi. A 

pályázatok előzetes értékelését és a sorrendiség megállapítását követően a Bíráló Bizottság írásos 

felterjesztése alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese hozza meg a döntést 

legkésőbb 2023. március 28-ig. A pályázók értesítésére 2023. április 7-ig kerül sor. A pályázaton 

eredményesen szereplő intézményekkel az Oktatási Hivatal az aláírás napjától 2026. június 15-ig 

tartó időtartamra szóló Együttműködési megállapodást köt. Az Együttműködési megállapodás 

aláírásának napjától használhatja a kiválasztott intézmény az „Oktatási Hivatal bázisintézménye” 

címet. A címet elnyert intézmény köteles az éves munkatervében, majd az éves beszámolójában 

külön megjeleníteni a bázisintézményi szerepkörből adódó speciális, a helyi nevelési tervhez 

igazodó többletfeladatokat, illetve azok megvalósítását és eredményeit. A címet elnyerő 

intézmények vezetői és érintett pedagógusai a bázisintézményi feladatokra történő felkészítésen 

vesznek részt. A pályázat intézmény általi benyújtásának határideje: 2023. január 31.  

A pályázathoz szükséges az intézmény fenntartójának, azaz az önkormányzatnak a 

hozzájáruló nyilatkozata, melyben kifejezi együttműködési, támogató szándékát nyertes pályázat 

esetén az Együttműködési megállapodás aláírására. 

 



 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 

Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) fenntartója támogatja az Oktatási Hivatal által meghirdetett, az 

„Oktatási Hivatal bázisintézménye” cím elnyerésére irányuló, a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által 

megvalósítandó pályázat benyújtását. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét a szükséges hozzájáruló nyilatkozat, majd nyertes pályázat esetén az 

Együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: 2023. január 27. (aláírásra) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 

 

 

Hatvan, 2023. január 19. 

 

 

Horváth Richárd 

polgármester 

 

 

Látta: 

dr. Kovács Éva 

jegyző 
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3. sz. melléklet 

Fenntartói nyilatkozat 

 

Alulírott Horváth Richárd polgármester a fenntartó Hatvan Város Önkormányzata (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2.)  képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy a fenntartásomban működő 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (OM azonosító: 201488/ feladatellátási hely kód: 001; székhelye: 

3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 

a hatályos jogszabályoknak megfelelően működik, az elmúlt 3 év fenntartói törvényességi 

ellenőrzései nem tártak fel súlyos szabálytalanságokat az intézmény működésében. 

Az intézmény pályázatát az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére támogatom. 

Nyertes pályázat esetén aláírásommal hozzájárulok a bázisintézményi feladatokkal járó, az 

együttműködési megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítéséhez. 

 

 

Kelt Hatvan, 2023. január ………. 

  

P.H. 

 

…………………………………………………… 

                                                                                   Horváth Richárd polgármester 

Hatvan Város Önkormányzata képviseletében 

 


