
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság, valamint Oktatási Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2011. július 21-én 7,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó 
termében tartott rendkívüli, összevont nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési    Oktatási, M űvelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottság részér ől:      Bizottság részér ől:   

Papp István bizottsági elnök Tarsoly Imre   bizottsági elnök 
 az ülés levezető elnöke Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Mikó János bizottsági tag Kondek Zsolt    bizottsági tag 
Marján János bizottsági tag Csuvikovszky Lajos   bizottsági tag 
Bagi Miklós  bizottsági tag 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
Dr. Szikszai Márta   jegyző 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Kovács János    intézmény-felügyeleti irodavezető 
Dr. Borbás Zsuzsanna  pályázati osztályvezető 
Rékasi Éva     számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Tircsi Erika    óvodavezető 
 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Iványosné Berényi Anita 

 
 

* * *  
 

Papp István levezet ő elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ezt követően megállapította, hogy az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság négy 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadják el. 
 
 
Az Oktatási, M űvelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazatta l, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
182/1/2011. (VII. 21.) számú oktatási, m űvelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2011. július 21-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  
 

1. Előterjesztés a Gesztenyéskert Óvoda alapító okiratának módosításáról és az óvoda 
épületének bővítéséhez szükséges egyéb döntések meghozataláról 

 
2. Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának a 

módosításáról 
 
 

1. napirendi pont 
 Előterjesztés a Gesztenyéskert Óvoda alapító okiratána k módosításáról és az óvoda 

épületének b ővítéséhez szükséges egyéb döntések meghozataláról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Elmondta, hogy körülbelül 75 gyermek óvodai ellátásának a biztosítására az újhatvani 
városrészben az önkormányzat vállalkozásokat és munkahelyteremtést segítő tevékenysége 
kapcsán igény jelentkezik. Felmérték az óvodát és megállapították, hogy az épület 
épületbővítésre alkalmas. A kivitelezési munkákra kértek be árajánlatokat és a legkedvezőbb 
ajánlattevő a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
Ez érinti az óvodai csoportok számának a változását és így az intézménybe felvehető 
maximális gyermeklétszám 137 főről 212 főre változik. Ennek következtében a Gesztenyéskert 
Óvoda alapító okiratát is módosítani kell. 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
A 4. határozati javaslatban szerepel, hogy 2011. november 1. napjától további 3 óvodai csoport 
indítását engedélyezik. Kérdése, hogy november 1-jével ismét vesznek fel gyerekeket, 
óvodapedagógusokat és dajkákat? 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
A tárgyi feltételeknek rendelkezésre kell állnia, csak azt követően történik a felvétel. Az 
óvodapedagógusok és dajkák pályázat útján kerülnek felvételre. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
Az Oktatási, M űvelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazatta l, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
182/2/2011. (VII. 21.) számú oktatási, m űvelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda alapító okiratának módosításáról és az óvoda 
épületének bővítéséhez szükséges egyéb döntések meghozataláról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 2599 hrsz-ú kivett óvoda művelési ágú, 3139 m2 nagyságú, valamint a hatvani 2600/4 
hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú, 4925 m2 nagyságú ingatlanok kerüljenek 
telekegyesítési eljárás során összevonásra.  
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A telekalakítással létrejövő ingatlan 2599 hrsz. alatt 8064 m2 nagysággal kivett óvoda művelési 
ággal alakul ki.  
A létrejövő ingatlan kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlan 
telekegyesítésével kapcsolatos eljárás megindításával, és az eljárás lefolytatásához szükséges 
eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 15. 
Felelős:      Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
Az Oktatási, M űvelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazatta l, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
182/3/2011. (VII. 21.) számú oktatási, m űvelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  

Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda alapító okiratának módosításáról és az óvoda 
épületének bővítéséhez szükséges egyéb döntések meghozataláról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-t bízza meg – mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt – 24.600.000.- Ft + Áfa, azaz bruttó 30.750.000.- Ft összegben az önkormányzati 
tulajdonú  Gesztenyéskert Óvoda épületének (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) 
bővítésére vonatkozó tervezési és kivitelezési munkáival.  
Az adóbírságból befolyt többlet bevétel a szükséges pénzügyi forrásként biztosított. 
 
Határidő: 2011. november 1. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra 
 
Az Oktatási, M űvelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazatta l, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
182/4/2011. (VII. 21.) számú oktatási, m űvelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  

Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda alapító okiratának módosításáról és az óvoda 
épületének bővítéséhez szükséges egyéb döntések meghozataláról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gesztenyéskert Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) 267/2011. (V. 26. ) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
Az alapító okirat 2.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„2.6. Az intézménybe felvehet ő maximális gyermeklétszám : 212 fő  
                                                                                                  
                             a székhelyen: Bajcsy-Zsilinszky út 10.: 175 fő óvodás 
                             a telephelyen:   Bajcsy-Zsilinszky út 13. : 37  fő óvodás” 
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Az alapító okirat 7. pontjában a „Záró rendelkezés” cím alatti szövegrész második mondata 
helyébe az alábbi mondat lép: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 267/2011. (V. 26.) számú határozatával 
jóváhagyott, a 431/2011. (VII. 21.) sz. képv. test. határozattal módosított alapító okirat 2011. 
augusztus 1. napjától hatályos.” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határidő: 2011. augusztus 10. (az alapító okirat kiadására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra 
 
Az Oktatási, M űvelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazatta l, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
182/5/2011. (VII. 21.) számú oktatási, m űvelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  

Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda alapító okiratának módosításáról és az óvoda 
épületének bővítéséhez szükséges egyéb döntések meghozataláról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gesztenyéskert Óvodában 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) a már jóváhagyott 6 óvodai csoport mellett 2011. 
november 1. napjától további 3 óvodai csoport indítását engedélyezi, ezáltal az intézményben 
engedélyezett óvodai csoportok száma összesen kilenc. Az óvodai csoportok a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletében meghatározott maximális létszámig (25 fő) 
szervezhetőek. 
 
Határidő: 2011. augusztus 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti iroda útján 

 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra 
 
Az Oktatási, M űvelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazatta l, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
182/6/2011. (VII. 21.) számú oktatási, m űvelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  

Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda alapító okiratának módosításáról és az óvoda 
épületének bővítéséhez szükséges egyéb döntések meghozataláról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gesztenyéskert Óvodában 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) sorra kerülő óvodai csoportszám fejlesztés miatt 
szükségessé váló személyi feltételek biztosítása érdekében az óvodapedagógus álláshelyek 
számát és a dajka álláshelyek számát az alábbiak szerint határozza meg: 
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Időpont: Óvodapedagógus álláshelyek 
száma: 

Dajka álláshelyek 
száma: 

2011. november 1. napjától 19 9 
 
Az óvodai csoportszám fejlesztés miatt szükségessé váló összesen 6 óvodapedagógus 
álláshely és 3 dajka álláshely pénzügyi fedezeteként az adóbírságból befolyt többlet bevételből 
biztosított. 
 
Határidő: 2011. augusztus 15. (értesítésre) 
    2011. augusztus 25. (pénzügyi kihatás beépítésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
    Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

 

 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépisk ola alapító okiratának a 
módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
Az Oktatási, M űvelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazatta l, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
182/7/2011. (VII. 21.) számú oktatási, m űvelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  

Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának a 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) 276/2011. (V. 26. ) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatályba lépés 
mellett az alábbiak szerint módosítja:  
Az alapító okirat 2. oldalának 3. sora helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.” 
 
Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„14. Az intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: 
Nemzeti, etnikai kisebbségi feladatellátás nincs. 
Ellátja a hátrányos helyzetű (HH) gyermekek tekintetében az integrációs nevelést, oktatást.” 
 
Az alapító okirat 20. pontjában a „Záradék” cím alatti szövegrész második mondata helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 276/2011. (V. 26.) számú határozatával 
jóváhagyott, a 436/2011. (VII. 21.) sz. képv. test. határozattal módosított alapító okirat 2011. 
augusztus 1. napjától hatályos.” 
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A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 10. (az alapító okirat kiadására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István levezet ő elnök 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
rendkívüli nyílt ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f 
 
 

  TARSOLY IMRE 
    bizottsági elnök 
   IVÁNYOSNÉ BERÉNYI ANITA 
      jegyzőkönyvvezető 


