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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 

Sport és Ifjúsági Bizottsága 2011. január 27-én 9:45 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 
 a Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 
 
 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnöke-helyettese 
 Kondek Zsolt a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 
 Kovács János Intézmény-felügyeleti Iroda, irodavezető 
 Ludányi Brigitta oktatási referens 
 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívottak: 
 
 Takácsné Palásthy Erika Óhatvani Óvoda és Általános Iskola, igazgató 
 Ságiné Szűcs Klára Újhatvani Óvoda és Általános Iskola, igazgató 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy a 
bizottság tagjai közül 3 fő jelen van így a bizottság határozatképes.  
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek 
elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 

14/2010. (I. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága 2011. december 27-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 

 
1./ Előterjesztés egyházi oktatási intézmény létesítésével kapcsolatos 

szándéknyilatkozatról 

 

 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 

 Előadó: Kovács János irodavezető 

(1. határozat, egyszerű többség) 

(2. határozat, minősített többség) 
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1. napirend: Előterjesztés egyházi oktatási intézmény létesítésével kapcsolatos 

szándéknyilatkozatról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Ságiné Szűcs Klára igazgató azt kérdezte, hogy melyik iskolát tervezik átalakítani, és 
hogy mit jelent pontosan, hogy ökomenikus. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy Újhatvanban merült fel az egyházi iskola 
kialakításának a kérdése. Az ökomenikus pedig azt jelenti, hogy az egyház a fenntartó, de 
más felekezetekhez tartozó gyermekek is járhatnak oda iskolába. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy jó dolognak tartja, az egyházi iskola létre 
jöttét Hatvanban, hiszen innen a tanulók továbbtanulásuk során egyházi középiskolába 
kerülhetnek, mint például az aszódi evangélikus iskola. 
 
Ságiné Szűcs Klára igazgató azt kérdezte, hogy egy 8 évfolyamos iskola lesz? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy jelenleg még korai konkrétumokról beszélni, 
még egyeztetés szükséges. 
 
Takácsné Palásthy Erika igazgató azt kérdezte, hogy ez 2011. szeptember 1-jétől indulni 
fog? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy igen, működhet 2011. szeptember 1-jétől, de 
addig még sok a teendő. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslatot. 
A bizottság 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2010. (I. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzatának Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága az egyházi oktatási intézmény létesítésével kapcsolatos 

szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Hatvanban létesülő egyházi iskolával 
kapcsolatban szándéknyilatkozatot adjon ki a Váci Egyházmegye részére, 



22 

valamint erről tájékoztassa az evangélikus és a református egyházat, s igény 
esetén folytasson tárgyalásokat. 
 
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: Szabó Zsolt, Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda 

útján  
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 2. határozati 
javaslatot. 
A bizottság 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2010. (I. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzatának Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága az egyházi oktatási intézmény létesítésével kapcsolatos 

szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvanban 
létesülő egyházi oktatási intézmény kapcsán a 695/2010. (XII. 16.) sz. képviselő-
testületi határozattal jóváhagyott „Hatvan város óvodai és általános iskolai 
feladatellátási rendszerének átszervezése” című koncepció kerüljön átdolgozásra 
és véleményezésre. 
 
Határidő: 2011. március 31.  
Felelős: Szinyei András, Hatvan város alpolgármestere az Intézmény-felügyeleti 

Iroda útján  
 

 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 9:55 órakor bezárta a nyílt 
ülést. 

k.m.f. 
 
 

 ................................... ................................  
 Bitter Bettina  Tarsoly Imre 
 jegyzőkönyvvezető  a bizottság elnöke 


