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

Sport és Ifjúsági Bizottsága 2011. május 24-én 15:00 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 
 a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről 
 

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnöke-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja (késve érkezett) 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

 Bánkutiné Katona Mária irodavezető, Gazdálkodási Iroda 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 

 Meghívottak: 

 

 Lipkovics Gábor főigazgató, Hatvani Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium 

 Filep Bertalan Pedagógusok Szakszervezetének Hatvan Körzeti 
Bizottsági Titkára 

 Ságiné Szűcs Klára igazgató, Újhatvani Óvoda és Általános Iskola 

 Polonkai Zoltánné igazgató-helyettes, Óhatvani Óvoda és Általános 
Iskola 

 Tóth Mária igazgató, Hatvani Középiskola, Szakiskola 
Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája 

 Horváth Szilárd elnök, a LATOR SE  

 Gulyás József igazgató, Hatvani Középiskola Széchenyi István 
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája 

 Bodonyiné Balog Erzsébet igazgató, Hatvani Középiskola Bajza József 
Gimnáziuma és Szakközépiskolája 
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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 bizottságnak a meghívóban feltüntetett napirendek 
elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

126/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága 2011. május 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg: 

 

Nyílt ülés: 

 

1./ Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletmódosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

2./ Előterjesztés a közoktatási intézmények megszüntető okiratairól 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

3./ Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola fenntartói 
jogának átvételéről, valamint a Heves Megyei Közgyűléssel megkötött 
Társulási Megállapodás módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

4./ Előterjesztés a közoktatási intézmények alapító okiratairól 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
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5./ Előterjesztés a közoktatási intézmények egyéb dolgozói létszámáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
 

6./ Előterjesztés a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel 
megkötött szerződések módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
 

7./ Előterjesztés a civil alapra érkezett pályázati kérelmek elbírálásáról 
 
 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

(határozat, egyszerű többség, átruházott hatáskör) 
 
 

8./ Előterjesztés az alapítványok által a civil alapra benyújtott pályázati 
kérelmek elbírálásáról 

 
 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 

9./ Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Ju Jitsu 
Hatvan Dojo részére 

 
 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens  
 (határozat, egyszerű többség, átruházott hatáskör) 
 
 

10./ Előterjesztés a Lator Úszó és Vízisport Egyesület Hatvan 
uszodahasználattal kapcsolatos többletigényéről 

 
 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

(határozat, egyszerű többség) 
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Zárt ülés: 

 
1./ Előterjesztés „Pro Urbe” díj adományozására 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Egyed László Jegyzői Irodavezető 

(határozat, minősített többség) 

 
 
1. napirend: Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletmódosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

127/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 
8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletmódosításáról szóló előterjesztést, és a 
rendelet tervezetet ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
2. napirend: Előterjesztés a közoktatási intézmények megszüntető okiratairól 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

128/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények megszüntető 
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okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) megszüntető okiratát 2011. június 30-ai hatályba 
lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

129/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények megszüntető 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) megszüntető okiratát 2011. június 30-ai hatályba 
lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 3. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

130/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények megszüntető 
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okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
(székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) megszüntető okiratát 2011. június 30-ai 
hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
3. napirend: Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola fenntartói 
jogának átvételéről, valamint a Heves Megyei Közgyűléssel megkötött Társulási 
Megállapodás módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár azt kérdezte, hogy a jelenlegi költségvetési hiány 
mellett hogyan fogja tudni a város fenntartani 100%-os tulajdonban a Bajza József 
Gimnáziumot? Azzal tisztában van, hogy a megyei önkormányzat sincs jó helyzetben és 
tartozása van a város felé, de azért meg szeretné kérdezni, hogy hogyan lesz majd 
megoldva a költségvetésbe. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
tekintetében felmerülhet az a kérdés, hogy hogyan tovább, hiszen a Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium esetében megszületett a döntés azzal kapcsolatban, hogy 
megszüntetésre kerül. A megszüntetés értelmében az intézményfenntartó társulás 
működteti tovább az intézményeket. Új elemként merült fel, hogy a Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskola tekintetében nem a társulás, hanem a város legyen a 
fenntartó. Ezt indokolja a megyei önkormányzatnál kialakult helyzet is. A közoktatási 
törvényváltozással kapcsolatban olyan információk vannak, hogy a gimnáziumok városi 
kézbe kerülnek majd. Mindezek alapján döntöttek úgy, hogy ha már az átszervezés 
megtörténik, akkor a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola átvétele is legyen most 
megvalósítva. Valóban ott van a pénzügyi számítás, hogy ez mit jelent, mivel jár, és ezt 
jelenleg a város a működési hiány terhére tudja felvenni. Félévkor a város költségvetési 
helyzete áttekintésre kerül, majd a költségvetési rendelet várhatóan módosítást igényel. 
Ezt követően lehet majd azt pontosan látni, hogy milyen pénzügyi keretből lesz ez 
megvalósítva. Most, ahogy az a határozati javaslatban is szerepel, csak a működési hiány 
terhére tudja a város ezt felvállalni. 
A társulási megállapodás módosításával kapcsolatban elmondta, hogy azt jelenti a 
módosítás, hogy ezeket a változásokat bevezetik a megállapodásba. Az előző ciklusban a 
társulási tanács elnöke és a gesztor önkormányzat, azaz Hatvan Város Önkormányzatának 
polgármestere egy személy volt. Most ez külön vált, tehát mindenképpen célszerű volt 



7 

ilyen tekintetben is módosítani a megállapodást. Az intézmények vezetőinek a 
munkáltatói jogkörgyakorlója eddig a társulási tanács elnöke hatáskörébe tartozott, és 
most Hatvan város polgármestere hatáskörébe fog tartozni.  
 

(Kondek Zsolt a bizottság tagja 15:10 órakor megérkezett az ülésre. A bizottság 4 tagú.) 
 

Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy talán a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola a hatvani intézmények közül az, ahová a legtöbb hatvani adófizető 
gyermeke jár. Az elmúlt ciklusban sem fizette a megyei önkormányzat, talán még most 
sincs kifizetve a fenntartással kapcsolatos rá eső rész. A jelenlegi ismert körülmények okán 
örül neki, bár szerette volna, ha megvalósul a tervezet, miszerint az 50%, amit a megye ad, 
és ezáltal a város megspórol, azt fejlesztésekre lehetett volna fordítani. Véleménye szerint 
nem veszítenek azzal, ha visszaveszik a Bajza fenntartását 100%-ban. 
 

Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy létrejött egy megállapodás arra 
vonatkozóan, hogy az elmaradást pótolják, de lévén, hogy a megyei önkormányzatnál is 
nagy problémák vannak, így vélhetően ez nem fog megvalósulni, és ez a pénz nem fog 
megérkezni. Ennek okán is szerették volna ezt az intézményt visszavenni. 
 

További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 

A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

131/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
fenntartói jogának átvételéről, valamint a Heves Megyei Közgyűléssel megkötött 
Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. július 1. 
napján létrejövő Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 17.) fenntartója Hatvan Város Önkormányzata lesz. 
Költségvetési kihatása, hogy a Heves Megyei Önkormányzattól átvett pénzösszeg 
15.212,- eFt-tal csökken, Hatvan Város Önkormányzata működési hiánya 15.212,- 
eFt-tal növekszik. A működési hiány folyószámla hitel igénybe vételével kerül 
finanszírozásra. 
 
Határidő: 2011. június 30. (a dokumentumok módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
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A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

132/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
fenntartói jogának átvételéről, valamint a Heves Megyei Közgyűléssel megkötött 
Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást 
a hatvani középiskolák közös fenntartására elfogadja, oly módon, hogy a Társulási 
Megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2011. június 30. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
4. napirend: Előterjesztés a közoktatási intézmények alapító okiratairól 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. A bizottság tagjai részére az ülés 
elején kiosztásra került egy módosító indítvány a 14. határozati javaslathoz. 
 
A bizottság elnöke javasolta a módosító indítvány támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

133/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi  
 

Módosító Indítványt 
 

teszi: 

Az előterjesztés 14. határozati javaslatának mellékletét képező alapító okirat 8. és 9 
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
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„8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Középfokú oktatás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (2) 
bekezdése értelmében.  

 
8531 Általános középfokú oktatás 
8532 Szakmai középfokú oktatás 

     8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
 

9. A költségvetési szerv alap és vállalkozási tevékenysége: 
 
Alaptevékenységi szakágazat 
853100 Általános középfokú oktatás 
 
Az intézmény Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott 
pedagógiai program alapján működik. Közoktatási feladatainak ellátásához iskolai 
könyvtára van. 
 
9.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
 8531 Általános középfokú oktatás 
 
853121 
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12. évfolyam) 
 
853122 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12. 
évfolyam) 
 
2011. július 1-jétől 2011. augusztus 31-ig: 
Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat. 
 
2011. szeptember 1-jétől: 
Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat. 
 
853124 
Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
 



10 

 8532 Szakmai középfokú oktatás 
 
853211 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
 
853221 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 
 
 8542 Felsőfokú oktatás  
 
854211 
Felsőfokú szakképzés 
 
               5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás 
 
559011 
Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára  
   
               8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
 
855921 
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
 
855922 
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelése 
 
2011. július 1-jétől 2011. augusztus 31-ig: 
Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat. 
 
2011. szeptember 1-jétől: 
Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat. 
 
855931 
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855937 
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Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
 
 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
 
856011 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: gyógytestnevelésre szoruló gyermekek ellátása 
 
856099 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 
 9312 Sporttevékenység és támogatása 
 
931204 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
  
 5629 Egyéb vendéglátás 
 
562913 
Iskolai intézményi étkeztetés 
 
562914 
Tanulók kollégiumi étkeztetése 
 
562917 
Munkahelyi étkeztetés 
 
561000 
Éttermi, mozgó vendéglátás 
 
562920 
Egyéb vendéglátás 

 
910121 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 
910122 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
 
910123 
Könyvtári szolgáltatások 
 
931903 
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás - szabadidős sportolás szervezése, 
sportesemények lebonyolítása 
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932918 
Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás 

 

9.2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy az államháztartási törvény alapján egy 
megszűnő intézménynek megszüntető okiratot kell kiadni, ugyan így az újonnan alapított 
intézményeknek alapító okiratot kell kiadni. Ez történik most. 
 
Ságiné Szűcs Klára igazgató azt kérdezte, hogy Újhatvan esetében az egyházi iskola 
beindulását követően kap az intézmény egy új alapító okiratot? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy nem indokolt, hogy új alapító okirat készüljön, 
hiszen a most elkészült már nem tartalmazza a Baross Gábor tagiskola épületét. 
 
Ságiné Szűcs Klára igazgató azt kérdezte, hogy a körzet kijelölést nem kellene 
pontosítani? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy minden intézmény esetében ki kell jelölni 
beíratási körzetet, ami jelen esetben a Szent István Általános Iskola tekintetében az 
újhatvani városrész. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

134/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratát 2011. 
július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
 Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

135/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a Csicsergő Óvoda alapító okiratát 2011. július 1-jei 
hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 3. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

136/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a Gesztenyéskert Óvoda alapító okiratát 2011. július 
1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
 Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 4. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

137/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a Napsugár Óvoda alapító okiratát 2011. július 1-jei 
hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 5. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

138/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a Százszorszép Óvoda alapító okiratát 2011. július 
1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
 Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 6. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

139/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a Varázskapu Óvoda alapító okiratát 2011. július 1-
jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 7. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

140/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a Vörösmarty téri Óvoda alapító okiratát 2011. 
július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 8. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

141/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a 5. Sz. Általános Iskola alapító okiratát 2011. július 
1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 9. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

142/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a Kodály Zoltán Általános Iskola alapító okiratát 
2011. július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 10. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

143/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a Kossuth Lajos Általános Iskola alapító okiratát 
2011. július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 11. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

144/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a Szent István Általános Iskola alapító okiratát 2011. 
július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 12. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

145/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 13. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

146/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján” 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 14. határozati 
javaslat támogatását a módosító indítvány figyelembevételével. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

147/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező, a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
5. napirend: Előterjesztés a közoktatási intézmények egyéb dolgozói létszámáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a közoktatás átszervezése kapcsán Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete már döntéseket hozott. Az egyéb dolgozói 
létszámok tekintetében a középfokot érintette. Az intézménynek volt egy olyan kérése, 
hogy mivel a gépkocsivezető feladatellátásának hiánya problémát jelentene a 
későbbiekben, ezért a határozat módosításra kerüljön. A módosítás, hogy ne egyéb 
dolgozó/gépkocsivezető szerepeljen a határozatban, hanem ez módosuljon egy egyéb 
dolgozó álláshelyre. A kérés oka, hogy a feladatokat a későbbiekben is meg tudják oldani. 
A másik a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola fenntartói dolga, hiszen a 
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium egy önállóan működő és 
gazdálkodó intézmény lesz a jövőben, és a Bajza illetve a Széchenyi könyvelését is ez az 
intézmény végezné. Így, hogy a fenntartás megváltozott, és nem az intézményfenntartó 
társulás fogja a Bajza József Gimnáziumot fenntartani, így célszerű lenne, hogy a 
könyvelését a Polgármesteri Hivatalon belül végezzék. Ez a Damjanich esetében 
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feladatcsökkenést, míg a hivatalban feladatbővülést jelentene. Emiatt egy álláshely átkerül 
a DISZI-ből a hivatalba a könyvelési feladatok ellátása érdekében. Az általános iskola 
vonatkozásában nem született döntés az egyéb dolgozói létszámok tekintetében. Ez 
mostanra aktuálissá vált, éppen ezért meghatározásra kerültek, mind Újhatvan, mind 
Óhatvan esetében a jogutód intézmények egyéb dolgozói létszámai. Újhatvan esetében 
egy jogutód iskola van, a Szent István Általános Iskola és tudják, hogy nyáron az egyházi 
iskola is létrejön. Oda átkerülnek azok a dolgozók, akik át szeretnének kerülni, közös 
megegyezéssel. Mivel megszűnik a Baross Gábor tagiskolával kapcsolatban például az 
épülettakarítás, illetve az iskolatitkári állás, így ezek az álláshelyek augusztus 31. napjával 
megszüntetésre kerülhetnek. A Bajcsy úti óvodában a karbantartói álláshellyel 
kapcsolatban elmondta, hogy a karbantartói feladatokat ezután a Hatvani 
Városgazdálkodási Zrt. fogja ellátni, mint ahogyan a többi intézmény esetében is. 
 
Ságiné Szűcs Klára igazgató elmondta, hogy a Gesztenyéskert Óvoda, a jelenlegi „nagy 
Bajcsy óvoda” 6 csoporttal rendelkezik, és ha valóban a BOSCH is szeretne csoportot 
elhelyezni benne, akkor 7-8 csoportos óvoda lesz, ami azt jelenti, hogy a város legnagyobb 
óvodája. Nyílván egy 2-3 csoportos óvoda esetében nincs annyi óvodatitkári feladat, mint 
egy 7-8, de akár egy 6 csoportos óvoda esetében. Ezért szeretné kérni a képviselő 
testületet, hiszen még nem döntött, hogy ebben az óvodában ne egy fél óvodatitkári 
álláshely legyen engedélyezve, hanem egy egész. Ennek az óvodának az udvarát a 
karbantartó parkosította, Ő gondozza, vágja rendszeresen a füvet, és sepri a leveleket. Ha 
innen elveszik azt az egy fő karbantartót, akkor gyakorlatilag ellehetetlenítik az udvar 
rendben tartását és parkosítását. Szeretné, ha a tisztelt Bizottság és a Képviselő-testület 
átgondolná az elhangzottakat. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy más óvodák esetében is vannak területek, 
melyek valóban nem akkorák, mint ennek az intézménynek. Azt tudni kell, hogy a többi 
óvodát is el tudta látni a Zrt., véleménye szerint el tudja látni ebben az intézményben is. 
Az is megoldható, hogy ez a dolgozó, akinek augusztus 31. napjával megszűnik az 
álláshelye, átkerül a Zrt-hez, és onnan látja el a feladatokat nemcsak ebben, de a többi 
óvodában is. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy valóban a BOSCH megkereste a 
városvezetést, hiszen a dolgozói szeretnének a városban letelepedni, és szeretnének egy 
olyan bölcsődét, óvodát, mely gyakorlatilag általuk is finanszírozott lenne. Tehát 
szeretnének pénzt tenni az óvodába, felújítani, kicsit átalakítani, hogy nagyobb, tágasabb 
óvoda legyen. Tehát valóban a BOSCH megkereste őket, és lakásokra is igényt tartanának 
a beköltözések, letelepedések során. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
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148/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények egyéb 
dolgozói létszámáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja 
a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 135/2011. (III. 
31.) számú határozatát módosítja, és egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
fogadja el: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola a gazdálkodási jogkör szerint gazdasági 
szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési szervként kerülnek 
besorolásra. A Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervként munkamegosztási megállapodás keretében ellátja a jogszabályi 
előírások szerint a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési feladatokat. Ennek 
érdekében, valamint a saját intézményi gazdasági feladatok biztosítására a 
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium keretében gazdasági 
szervezet működik 1 fő gazdasági vezetővel és 3 fő gazdasági ügyintézővel. 
Hatvan Város Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezettel rendelkező önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szervként munkamegosztási megállapodás 
keretében ellátja a jogszabályi előírások szerint a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési feladatokat. Ennek 
érdekében 2011. július 1. napjától Hatvan Város Polgármesteri Hivatalában a 
köztisztviselői álláshelyek száma 1 álláshellyel növekszik, amely azonban 
önkormányzati szinten álláshely növekedést nem jelent.” 
 
Határidő: 2011. június 30. (munkamegosztási megállapodás elkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

149/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények egyéb 
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dolgozói létszámáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja 
a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 139/2011. (III. 
31.) számú határozatát módosítja és egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
fogadja el: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) 
átszervezéséből adódóan 2011. június 30. napjával jelen határozat melléklete 
szerint a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey utca 2.) közoktatási intézményben 17 egyéb dolgozói álláshelyet, melyből 
16 határozatlan idejű főfoglalkozású, valamint 1 álláshely két 0,5 részmunkaidős 
foglalkozású jogviszonyát megszünteti.” 
 
Határidő: 2011. május 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 3. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

150/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények egyéb 
dolgozói létszámáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja 
a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 140/2011. (III. 
31.) számú határozatát annyiban módosítja, hogy a c) pontban feltüntetett 25 
egyéb dolgozói álláshely 24 egyéb dolgozói álláshelyre változik, valamint a 
határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 
 
Határidő: 2011. május 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 4. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
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151/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények egyéb 
dolgozói létszámáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja 
a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. június 
30. napján megszűnő Óhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) átszervezéséből adódóan a 2011. július 1. napján létrejövő jogutód 
intézményekben jelen határozat melléklete szerint engedélyezi az egyéb dolgozói 
álláshelyek számát. 
 
Határidő: 2011. július 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 5. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

152/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények egyéb 
dolgozói létszámáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja 
a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. június 
30. napján megszűnő Újhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) átszervezéséből adódóan a 2011. július 1. napján 
létrejövő jogutód intézményekben jelen határozat melléklete szerint engedélyezi 
az egyéb dolgozói álláshelyek számát. 
 
Határidő: 2011. július 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
6. napirend: Előterjesztés a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel 
megkötött szerződések módosításáról 
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Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a 21/2010. OKM rendelet írta elő az 
informatikai normatívát, amit az intézmények kaphattak, melyből biztosítani kell az 
intézményekben az iskolai akkreditált ügyviteli adminisztrációs szoftvert. A fenntartó a 
jogszabályoknak megfelelően az általános és középfokú intézményekben kiválasztotta a 
Taninform szoftvert, és gyakorlatilag ennek a bevezetésére, valamint felhasználói jogával 
kapcsolatban kötettett meg ez a bizonyos szerződés. Egy az intézményfenntartó társulás 
vonatkozásában, egy pedig az általános iskolák tekintetében. Ezen szerződések 
módosítására azért van szükség, mert megváltozik az intézményrendszer, amit át kell 
vezetni. Ez további pénzösszeget nem jelent. 23-án volt egy tanfolyam, ahol a kollegák 
ezzel kapcsolatosan kaptak tájékoztatást.  
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

153/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a COMMITMENT Szolgáltató és 
Tanácsadó Zrt.-vel megkötött szerződések módosításáról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan 
Város Önkormányzata és a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. 
(székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 5-7.) között a Taninform elnevezésű 
iskolai akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftverre vonatkozó szerződést 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
 
Határidő: 2011. június 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
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154/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó 
Zrt.-vel megkötött szerződések módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani 
Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás 
jogutódjaként létrejövő Hatvani Középiskolákat Működtető Intézményfenntartó 
Társulás nevében Hatvan Város Önkormányzata és a COMMITMENT Szolgáltató 
és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 5-7.) között a Taninform 
elnevezésű iskolai akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftverre vonatkozó 
szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
 
Határidő: 2011. június 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 

7. napirend: Előterjesztés a Civil Alapra érkezett pályázati kérelmek elbírálásáról 
 

Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 

A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

155/2011. (V. 24.) számú 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 szerint 
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a hatvani civil szervezetek 
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok 
alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel 
támogatja a felsorolt civil szervezeteket. A szükséges pénzügyi forrás a 146/2011. 
(III. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2011. június 1. (értesítésre) 

Felelős:  az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 
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A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

156/2011. (V. 24.) számú 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 szerint átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a hatvani civil 
szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok 
alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel 
támogatja a felsorolt civil szervezeteket. A szükséges pénzügyi forrás a 146/2011. 
(III. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll. 
 

Határidő: 2011. június 1. (értesítésre) 

Felelős:  az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

 
8. napirend: Előterjesztés az alapítványok által a Civil Alapra benyújtott pályázati 
kérelmek elbírálásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

157/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az alapítványok által a Civil Alapra 
benyújtott pályázati kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek 
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott 



27 

Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok 
alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel 
támogatja a felsorolt alapítványokat. A szükséges pénzügyi forrás a 146/2011. (III. 
31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. június 1. (értesítésre) 
Felelős:  az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-

felügyeleti Iroda útján 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

158/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az alapítványok által a Civil Alapra 
benyújtott pályázati kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek 
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt alapítványokat. A szükséges pénzügyi forrás a 146/2011. (III. 31.) sz. 
képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll. 

Határidő: 2011. június 1. (értesítésre) 

Felelős:  az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

 
9. napirend: Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Ju Jitsu 
Hatvan Dojo részére 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy ez a csapat 
lemaradt a hét kiemelt sportegyesület közül, amikor volt a kedvezményes terembérlet 
igénylés, ezért most került be a bizottság elé. Legutóbb is az újhatvani intézményben volt 
egy 400 órás eset, amikor elkezdték kiszámolni a hétvégi versenyeket és a heti kettő 
alkalom edzést. Június 30. és december 31. között ez kihasználhatatlan. Javasolta, hogy a 
határozatban 400 óra helyett 250 órát engedélyezzen az egyesület részére. 
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A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat támogatását 250 óra engedélyezésével. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

159/2011. (V. 24.) számú 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 szerint átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Ju Jitsu 
Hatvan Dojo (vezetője: Kovács Gábor, 3000 Hatvan, Nagyteleki u. 17/10.) számára 
250 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít 2011. június 1. és 2011. 
december 31. között. 
 
Határidő: 2011. május 27. (értesítésre) 

Felelős:  az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

 
10. napirend: Előterjesztés a Lator Úszó és Vízisport Egyesület Hatvan 
uszodahasználattal kapcsolatos többletigényéről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Horváth Szilárd elnök átadott a bizottság tagjainak egy dokumentumot, melyben a 2011. 
ranglista tekinthető meg. Elmondta, hogy sok csapattag szerepel a ranglistán vezető 
helyen. Jelenleg az egyesület hetente 11,5 órát kap uszoda használatra. Az egyesületben 
jelenleg 80 fő sportol, melynek a 90%-a igazolt sportoló. Ennek mintegy 50%-a a Magyar 
Úszó Szövetségnél is eredményesen szereplő sportoló, akik nemcsak a magyar, de 
nemzetközi színvonalon is megállják a helyüket és elismert eredményekkel 
büszkélkedhetnek. Az egyesület az 1993-as korosztálytól a 2005-ös korosztályig fogja 
össze a sportolni vágyó gyerekeket, akik kimondottan a sporttal sportszerűen szeretnének 
foglalkozni. Ha kiszámolják, akkor ez 24-25 korcsoport korcsoportonként lebontva. Erre 
hétfőn és szerdán van 3 – 3 órájuk. 25 korcsoportot kell ez idő alatt beosztani, mindezt 4 
pályán. Emellett vannak szeniorok, akik az európai szintidőt megúszták, így külföldön 
képviselhetik Hatvan városát. Ők is 10 fős létszámban vesznek részt az egyesületben és 
sportolnak. A gyerekek között a pályamegosztások nehézkesek, de ebben a 3 órában 
csúsztatásokkal meg tudják oldani a csoportokat. Mintegy 60-65 fő vesz részt hétfőn, 
szerdán és pénteken rendszeresen az edzéseken. Ez az uszoda kapacitását jelenleg meg is 
haladja. Nem is 3 órás időintervallumról beszélnek, hiszen az edzési időpontok 15:30 
órától 18:00 óráig tartanak. Tehát 2,5 órában kell ezeket az edzéseket lebonyolítani. 
Szakmailag nehézkes, hiszen ennyi korcsoportnak és gyereknek feladatot kell adni úgy, 
hogy azt eredményesen és sportszerűen tudják csinálni, az nem egy egyszerű feladat. 
Ebben az edzők rendkívüli módon közreműködnek és végzik a dolgukat. Kedd és 
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csütörtöki napokon mintegy 40-45 fő képviseli az egyesületet 1 órában, amit szinte 
lehetetlenség megoldani. Az önkormányzati rendelet alapján szeretné kérni a plusz 
időkeretet, hiszen 20 fő fölötti létszámmal bír az egyesület. A hétfő, szerda, pénteki 
napokkal nincs problémájuk, hiszen nem egyedül használják az uszodát. Van utánuk egy 
másik egyesület, akik 18:00 órától 19:00 óráig részt vesz az edzési munkálatokban, és 
előttük is vannak az uszodában, akik végzik a tevékenységüket. A 65 fő kimeríti, és nem is 
tudnak többet engedni, hiszen az uszoda kapacitása nem teszi lehetővé. Viszont van 20 fő, 
akik nemzetközi színvonalon képviselik az egyesületet. Szeretnének a csütörtöki napokra 
is időt kérni a felkészítésekhez. Ezek a gyerekek országos bajnokságokon, nemzetközi 
viadalokon vesznek rész, és megállják a helyüket olyan multinacionális egyesületekkel 
szemben is, mint a BVSC, a Ferencváros vagy a Budapesti Honvéd. Eredményesek, sok 
helyen győzelmet arattak már, amivel véleménye szerint a város úszósportját is 
népszerűsítik. Egy óra hosszára azért volna igényük, mert ezeknek a gyerekeknek a 
felkészülése kedden és csütörtökön nem megoldható. Ezek az 1993-2005-ös gyerekek 
szinte egy pályára vannak kényszerítve. Ebben az egy órában tudnának lehetőséget 
biztosítani ezeknek a gyerekeknek a még magasabb színvonalú felkészülésére. Annyi 
lenne a kérése, hogy ha már pénzbeli támogatást nem tud biztosítani az önkormányzat, 
amit meg is ért, de szeretné a figyelmükbe ajánlani, hogy az egyesület hétfőn, szerdán és 
pénteken 2,5 órát tartózkodik a medencében, kedden és csütörtökön pedig 1-1 órát. Tehát 
tulajdonképpen 5 alkalommal vannak heti szinten az uszodában. Egy hónapra lebontva 
22-24 alkalomra nem kevés pénzt fizetnek ki kis egyesület lévén, 360 eFt-ot fizetnek 
Hatvan Város Önkormányzatának a költségvetésébe. Tehát nem ingyen kérik ezt a 
lehetőséget, és eddig sem ingyen kérték, illetve kapták. Azt szeretné kérni a tisztelt 
Képviselő-testülettől, hogy 1-1 óra hosszával kedden és csütörtökön biztosítsanak ezeknek 
a gyerekeknek időt arra, hogy ezt a sportágat, ha már ilyen elhivatottan csinálják, a 
szülőkkel együtt, akikre szintén nagy teher hárul ezáltal, magasabb szinten 
sportolhassanak. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja azt kérdezte, hogy van-e valaki itt az uszoda részéről, aki 
megtudja mondani az uszoda beosztását? Hogy ez mennyire fér bele az időkeretbe, hiszen 
az úszóegyesületeken kívül van még több, mint 20.000 fő lakosa a városnak. Rengeteg 
jelzés érkezett amiatt, hogy a lakosok nem tudnak bemenni. 
 
Palásthy Pál referens elmondta, hogy a Markovics Kálmán Városi Uszoda működési 
rendje tartalmazza, hogy naponta 15:00 és 18:00 óra között a versenysport használja az 
uszodát. Ebben az időszakban civilek nem is mehetnek be. Viszont egyéb más szervezetek 
vannak, tehát kihasznált az uszoda. Az uszoda vezetőjétől azt a tájékoztatást kapta, hogy 
ebben az említett időszakban az uszoda teljesen ki van használva. Ez a 25 méteres városi 
uszoda ennyi lehetőséget biztosít. A sportkoncepció tartalmazza, hogy a létesítményi 
feltételeket meg kell nézni, hogy megfelelőek e az adott sportághoz. 
 
Horváth Szilárd elnök elmondta, hogy nap, mint nap jelen vannak az uszodában és látják 
a feltételeket és a lehetőségeket. A Tempó Első Hatvani Úszó Sportegyesület jelenleg 16 
fővel működik a városban. Nem tagja sem a Magyar Úszószövetségnek, sem semmilyen 
szervezetnek. Nem tudnak gyerekeket versenyeztetni, mert nem tudnak belépni a Magyar 
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Úszó Szövetségbe, ahol a gyerekeket le kell vizsgáztatni. A korrekciós úszások, amikről 
szó volt keddi és csütörtöki időpontokban, azokban az időpontokban, amikorra kérték a 
lehetőséget, akkor van, hogy 10 fő foglalja le a 4 pályát. Nem tudja, hogy mi a 
célravezetőbb a városnak, az, hogy 10 fő foglalja le a pályákat, vagy az, hogy a 45 gyerek 
bemegy és egy olimpiai sportágat képviselve felkészül a nemzetközi versenyekre és az 
országos bajnokságokra. Azt meg kell jegyezni, hogy ennél az egyesületnél 80 főről van 
szó. Nem 16, nem 24 fő, hanem 80 fővel dolgozik az egyesület. Ha az egyesület kisebb 
létszámmal működne, akkor ezt a pénzösszeget nem is tudná kitermelni, ami fizetési 
kötelezettséggel bír az egyesületi havi szinten. Amennyiben lehetséges, ezt a tisztelt elnök 
úr és a tisztelt képviselő-testület tartsa szem előtt. Egyéb kérésük nincsen, csak 1-1 órát 
kérnek ezekre az időpontokra. Úgy gondolja, mint edző, hogy ezeknél az időpontoknál 
tudnak az uszodában 40 gyerekkel bent lenni, és időcsúsztatásokkal és idő áttolásokkal, ha 
napi szinten 60 fővel tudnak úszni, akkor ezt másik egyesület is meg tudja tenni 10-16 
fővel. Miért nem tudják a csoportokat összevonni, és akkor lehetőség adódna számukra is 
1-1 óra időtartam növelésre, ahol ezek a gyerekek a várost képviselik nemzetközi 
megmérettetéseken is.  
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy a korrekciós úszást és a gyógytestnevelést 
előírja a közoktatási törvény. Az OEP lehetőséget ad a kedvezményes úszásra azoknak, 
akik orvosilag igazoltan mozgássérültek, légző és különböző szervi betegségekkel 
rendelkeznek. Jelenleg az uszoda az általános nyitvatartási idejét meghosszabbította főleg 
amiatt, hogy ezek a dolgok beférjenek. Jelenleg nem lehetséges mást elmozdítani azért, 
hogy a Lator többször mehessen. A csoport felosztásoknak nyilván megvan a miértje. A 
Lator kapott nemrég támogatást. Tehát ezt véleménye szerint nem tudják most biztosítani, 
hiszen van olyan egyesület, aki még semmit nem kapott támogatásként, majd csak 
augusztusban kaphat. Ez egy tanmedence, ez annak épült. A sportkoncepció kapcsán 
megnézték, és amennyiben lesz lehetőség egy új kutat fúrni és egy sátortetőt rátenni, 
akkor a hatvani úszó- és vízi sportot ez fogja megoldani. Ez a medence, ez nem tud 
kiszolgálni ennyi embert, ez nem úszóedzésekre lett tervezve. Ez iskolai oktatáshoz 
elegendő, és elsősorban azért épült, hogy Hatvan város és körzete részére a tantervekben 
előírt 12 óra úszást biztosítani tudják. 
 
Horváth Szilárd elnök elmondta, hogy van egy elismert szaktekintélye ennek az 
úszósportnak, akit úgy hívtak, hogy Szécsi Tamás. Szécsi Tamás volt az ő edzője is. El kell, 
hogy mondja, hogy egy 18 méteres uszodában edzettek, aminek a neve Császár uszoda 
volt, és ott nevelték ki az olimpiai bajnokokat. Tehát az, hogy tanmedencének épült vagy 
sem ezt ők tudják, de mint ahogy ezek a gyerekek a sporttevékenységük és az elvégzett 
munkájuk alapján, ha úgy is fogalmazunk, hogy ez egy tanmedence, akkor is kiváló 
sporteredményeket érnek el a tanmedencében is. Elégedettek, és tökéletesen megfelelő 
erre a sporttevékenységre. Amit még szeretne hozzá fűzni, hogy nem mondta azt, hogy 
nem kapott a várostól támogatást. Pályázati lehetőségeken keresztül kaptak, de egyszer 
sem kopogtak be a városvezetésnél, sem a bizottságnál más támogatásokért. Véleménye 
szerint ehhez előbb a sportolók és az egyesület vezetőségének kell „letenni valamit az 
asztalra”. A legalsóbb hangon is az Európa Bajnoki cím az első, ami után lehet kopogni 
bárhová. Magasra emelték a mércét, mert maga az egyesület is motivált. Úgy gondolja, 
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hogy egy országos bajnoki cím nagyon szép, de attól csak egy Európa Bajnoki cím lehet 
szebb. Ha ezt elérik, akkor biztos hogy kopogtatni fognak támogatásért. Addig, amíg ezt 
nem éri el az egyesület, addig nincs miért kopogtatni. Ha nem lehet eltenni a korrekciós és 
egészségfejlesztő úszásokat, azt tudomásul kell venni, de arra van e lehetőség, hogy ennek 
a 20 gyereknek esetleg lehetne biztosítani 2 pályát. Ahogy van is példa jelenleg is, hiszen a 
Tempó működik párhuzamosan a korrekciós úszással.  
 
Gulyás József elmondta, hogy a felesége az uszoda vezetője, családi okok miatt nincs itt. 
Azt tudja csak, hogy az uszoda teljes kihasználtsággal működik. Mint testnevelő meg azt 
tudja mondani, hogy nem szerencsés azzal példálózni, hogy a másik sportegyesület mit 
tesz. Alapvetően a sportkoncepció is ott kezdi, hogy a tömegsportra építkezzenek a 
versenysportok is. A cél jelenleg véleménye szerint, hogy a hatvani gyerekek tudjanak 
úszni. Véleménye szerint az uszoda jelenleg ki van használva. 
 
Horváth Szilárd elmondta, hogy véleménye szerint az uszoda nincs kihasználva. Ott van 
az uszodában és látja, hogy mi folyik ott, amikor nekik elő van írva egy testületi 
határozatban, hogy hány fővel kell rendelkezni ahhoz, hogy egy órán keresztül a 
medencét használhassák, akkor ez másokra miért nem vonatkozik. Márpedig, ha egy 
korrekciós úszáson 10 fő van bent 4 pályán, akkor az ő sportolóik és egyesületük ezáltal 
háttérbe szorul. Erről ez a véleménye, és ezt a saját szemével látja. Az tény hogy ki van 
használva, csak az nem mindegy, hogy milyen szinten van kihasználva. Ha van egy 
határozat, egy elvárás, hogy milyen szinten kell kitölteni az uszodát, és a maximális 
kapacitásra kell törekedni, akkor ez másra is vonatkozzon, és hogyha van időkeret és 
lehetőség amiatt, mert nem maximális kihasználtsággal működik az uszoda, akkor az 
egyesület miért ne kérhetne időt, azért, hogy a maximumon lehessen működtetni az 
uszodát. Egyébként a szabadidő sportból sosem lesz versenysport. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy az ismeretségi körében is van több ember, 
aki vízi sportoló, és ezek az emberek reggel 5-6 óra környékén jártak edzésre. Javasolta az 
elnök úrnak, hogy keressenek ilyen lehetőségeket az egyesülettel. Mást nem szabad azért 
kiszorítani, mert nekik több idő kellene az edzésekre. 
 
Horváth Szilárd elnök elmondta, hogy nem ezt kérte, hanem azt, hogy amikor 10 gyerek 
úszik annak elég lenne 2 pálya, amikor az uszoda kapacitása óránként maximálisan 48 fő, 
akkor csak van hely. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy annak idején az került 
megszavazásra, hogy Hatvanban épüljön egy tanuszoda. Egy olyan tanuszoda, ami 
nagyon sok pénzébe került a városnak és így is nagyobb lett, mint amilyen tervezve lett. 
Nem versenysportra épül, hanem arra, hogy a hatvani gyerekeket meg kell tanítani úszni. 
Ez és a tömegsport az elsődleges szempont. Lehet élsport is, de arra akkor egy új uszodát 
kell létesíteni vagy lefedni a strandnak a nagy medencéjét. Ahogyan azt a bizottság elnöke 
is mondta, az a lehetőség van, hogy az uszoda vezetőjével megkeresni egy olyan 
időpontot, amikor van egy felhasználható óra, akár a reggeli órákban is. Büszkék rá, hogy 
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vannak sikeres gyerekek Hatvanban, de meg kell keresni a legjobb lehetőséget a 
fejlesztésükre. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy nagyon szép az Európa-bajnoksági érem, 
még szebb az olimpiai érem, reméli, hogy lesz is, de azt látni kell, hogy egy 25 méteres 
medencéből nem lesz olimpiai érem. A városnak ennyi a lehetősége. Abban biztos, hogy 
magukhoz mérten nagyon jól fognak teljesíteni a gyerekek, de lehetőség nincs többre 
jelenleg. A nagy medence nyitva tartása is megnőne és a versenysport is megoldható lenne 
a strandfürdő téli fedett nyitva tartásával.  
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt B) határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

160/2011. (V. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Lator Úszó és Vízisport Egyesület 
Hatvan uszodahasználattal kapcsolatos többletigényéről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lator Úszó és Vízisport 
Egyesület Hatvan (székhelye: 3000 Hatvan, Esze Tamás u. 45.) számára nem 
biztosít óraszám emelést a Markovits Kálmán Városi Uszodában (cím: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd u. 2.). 
 
Határidő: 2011. május 30. (értesítésre) 

Felelős:  az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 16:20 órakor bezárta a 
nyílt ülést. 

 
 

k.m.f. 
 

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


