
1 

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

és Ifjúsági Bizottsága 2012. február 21-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri 
Hivatalban megtartott 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 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja (késve érkezett) 

 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Szikszai Márta jegyző 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 Dalnoki Brigitta művelődési referens 

 Ludányi Brigitta oktatási referens 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 Meghívottak: 
 

 Tormáné Tóth Éva óvodavezető, Csicsergő Óvoda 

 Simon Attiláné óvodavezető, Napsugár Óvoda 

 Ludányi Mária óvodavezető, Százszorszép Óvoda 

 Varsányiné Kondek Mónika óvodavezető, Varázskapu Óvoda 

 Padányiné Kalocsai Edit óvodavezető, Vörösmarty téri Óvoda 

 Kalcsó Mária igazgató, 5. Sz. Általános Iskola 

 Szalatnai Éva igazgató-helyettes, 5. Sz. Általános Iskola 

 Jagodics István igazgató, Kodály Zoltán Általános Iskola 

 Polonkai Zoltánné igazgató, Kossuth Lajos Általános Iskola 

 Bakosné Mester Mónika igazgató, Szent István Általános Iskola 

 Fehér Józsefné igazgató, Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola 

 Tóth Zsolt igazgató, Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium 

 Ferencz Beatrix igazgató, Széchenyi Zsigmond Vadászati és 
Természettudományi Szakkönyvtár 

 Ráczné Sisa Ágnes igazgató, Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 

 Czmorek Piroska gazdasági vezető, Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 



2 

 Varga János Lokomotív Sportegyesület, Hatvan képviseletében 

 Petlánovics Attila Lokomotív Sportegyesület, Hatvan képviseletében 

 Hartman Zsolt Lokomotív Sportegyesület, Hatvan képviseletében 

 Csordás Mátyás Hatvani Atlétika Szakosztály képviseletében 

 Berecz Péter Triton Triatlon Klub képviseletében 

 Dobi Gyula Triton Triatlon Klub képviseletében 
 
Tarsoly Imre megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő jelen van, így a bizottság 
határozatképes. Javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek elfogadását. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a 2012. február 21-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
nyílt ülés: 
 

1./ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között 
létrejövő együttműködési megállapodásról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Csintalan Andrea ügyintéző 

(határozat, egyszerű többség) 
 

2./ Előterjesztés a Váci Egyházmegye Ordináriusával megkötött együttműködési 
megállapodás módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

3./ Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti szerződésének 
megkötéséről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Schósz Gabriella irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

4./ Előterjesztés a 2012/2013. nevelési évre, tanévre vonatkozó beíratás előkészítéséről 

 
 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
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 Előadó: Ludányi Brigitta oktatási referens 
(határozat, egyszerű többség, átruházott hatáskör) 
 

5./ Előterjesztés a korábban intézményfenntartó társulásban működtetett közoktatási 
intézmények alapító okiratának módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 

6./ Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2011. évi beszámolójának és a 2012. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

7./ Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2011. évi beszámolójának és a 2012. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

8./ Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési ház 2011. évi közművelődési 
feladatellátásáról szóló beszámolójáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

9./ Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár 
szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról 

 
 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség, átruházott hatáskör) 
 

10./ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programjának 
módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Ludányi Brigitta oktatási referens 

(határozat, egyszerű többség) 
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11./ Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) rendelet 
kereteinek felosztásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Csintalan Andrea ügyintéző 

(határozat, egyszerű többség) 
 

12./ Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) rendeletben 
meghatározott pályázatok kiírásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Csintalan Andrea ügyintéző 

(határozat, egyszerű többség) 
 
1. napirend: Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között 
létrejövő együttműködési megállapodásról 
 
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: 
 

26/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Futball Club Hatvan Egyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Népkert), melyben 2012. évre 11.000.000 Ft, azaz tizenegymillió 
forint támogatást nyújt negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott 
időre, 2012. március 1. napjától kezdődő és 2012. december 31. napjáig tartó időszakra 
kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
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: 
 

27/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.), melyben 2012. évre 1.500.000 Ft, 
azaz egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A 
megállapodás határozott időre, 2012. március 1. napjától kezdődő és 2012. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
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: 
 

28/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Lokomotív Sport Egyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), melyben 2012. évre 200.000 Ft, 
azaz kétszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A 
megállapodás határozott időre, 2012. március 1. napjától kezdődő és 2012. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.  
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Határidő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
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: 
 

29/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan 
(székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók út 13.) egyesülettel a kosárlabda szakosztály 
támogatására vonatkozóan, melyben 2012. évre 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint 
támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 
2012. március 1. napjától kezdődő és 2012. december 31. napjáig tartó időszakra kerül 
megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.  

 
Határidő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
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: 
 

30/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan 
(székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók út 13.) egyesülettel, melyben 2012. évre 450.000 Ft, 
azaz négyszázötvenezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A 
megállapodás határozott időre, 2012. március 1. napjától kezdődő és 2012. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
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A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2011. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
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: 
 

31/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.), melyben 2012. évre 800.000 Ft, azaz 
nyolcszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás 
határozott időre, 2012. március 1. napjától kezdődő és 2012. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
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: 
 

32/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a  Hatvani Szabadidősport Egyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) az atlétika szakosztály támogatására 
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vonatkozóan, melyben 2012. évre 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt, 
negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2012. március 1. 
napjától kezdődő és 2012. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 

 
A szavazás végén az elnök szót adott Varga Jánosnak. 
 
Varga János a Lokomotív SE képviselője elnézést kért, de amiatt, hogy nem szokott ülésre járni, 
nem értette a menetet, és nem tudta, hogy már kellett volna véleményezni. Engedélyt kért, hogy 
az 1. napirenddel kapcsolatban véleményt alkothasson, így a szavazás után. 
 
A bizottság elnöke engedélyezte, hogy utólag véleményezze Varga János az 1. napirendet. 
 
(Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja megérkezett az ülésre, a bizottság tagjainak száma 5 főre egészült ki.) 

 
Varga János azt kérdezte, hogy mit vétett a csapat, illetve az egyesület, ami miatt a tavalyi 
támogatás összegét, mely 1 mFt volt, az idei évben 200 eFt-ra csökkentették? Ha az, hogy létezik a 
TAO támogatás, akkor az nem indok, hiszen az minden egyesületnek lehetőséget ad. Mitől számít 
az egyesület kiemeltnek, ha a támogatás 200 eFt. Ha az az indok, hogy nem hatvani a csapat, 
akkor miért játszik az egyesületnél 1 fő kivételével csak hatvani lakos igazolt játékosként? Ennél a 
csapatnál mindig azt mondják, hogy nem hatvani csapat, de mégis Hatvan nevét öregbíti az a 
dicsőség, hogy a hatvani csapat ifi csapata 1., a felnőtt pedig 2. helyezett a ranglistán. Ennél az 
egyesületnél mindenki társadalmi munkaként csinálja a dolgát, itt senki nem kap 10 fillért se a jó 
játékért. Az edzőmeccsekre a csapatok önköltségen utaznak. Az egyesületet 1920-ban szervezték 
újra, azóta működik, és most ezt akarják tönkre tenni?! Ebből a támogatásból nem tudják a 
csapatot fenntartani. Az természetes, hogy nem csak ebből tartják fenn, hiszen arra az 1 mFt sem 
lenne elegendő, kellenek más források is, de ennyit nem tudnak összeszedni máshonnan. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy fájó pont ez számára és utána is járt ennek a 
dolognak, hogy mit tehet. Nagy eredmény, hogy az elmúlt évben neki és a bizottságnak sikerült 
elérni az 1 mFt-os támogatást. Az egyesületnek kell keresni a lehetőségeket, mint a TAO 
támogatás. A TAO-val mennyit sikerült az elmúlt évben? 
 
Varga János elmondta, hogy a TAO támogatást igénybe vették 1 mFt-ot kaptak, de azt csak az ifi 
vonatkozásában lehet felhasználni, a felnőtt csapatra nem. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy a támogatás amiatt is kevesebb, mert a vasút 
tulajdona a pálya, nem pedig a városé. Az önkormányzatnak elsősorban a saját csapatainak kell a 
fejlesztéseket biztosítani. Csak a műfüves pályának a fenntartása 500 eFt ahhoz, hogy a garancia 
éljen a továbbiakban is. Emellett még az FC Hatvan esetében az öltöző korszerűsítés és a 
melegvíz-ellátás is sok költség. Hozzátette, hogy a városvezetés a költségvetési hiányt az elmúlt 
évhez képest ugyan jócskán lecsökkentette, de még mindig van valamennyi, amit elő kell 
teremteni.  
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Varga János elmondta, hogy ez csak azért sántít, mert az egyesület egyáltalán nem fejlesztésre 
használja ezt a támogatást, hanem arra, hogy a csapat működni tudjon. Az a megbélyegezés, hogy 
ez a egyesület nem hatvani, azt nem szereti. Az egyesület igazolt játékosai közül 99% hatvani. A 
terület valóban a vasúté, de a játékosok Hatvan városának a nevét öregbítik az eredményeikkel. A 
csapatokat úgy emlegetik, mint a hatvani loki. 
 
Kondek Zsolt képviselő elmondta, hogy ennek az egyesületnek egyszerűbb a dolga abból a 
szempontból is, hogy a csapatok együtt utaznak, így a TAO támogatást máris kiterjeszthetik a 
felnőtt csapatra is, hiszen az ifi és a felnőtt mindig ugyanazon a helyszínen játszik. Az FC Hatvan 
esetében ez megint csak nem mondható el, hiszen a felnőtt és az ifi csapatok nem ugyanott lépnek 
pályára, és ez által az utaztatásuk is kétszerannyi. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy a 200EFt véleménye szerint sem elegendő a 
csapat fenntartására, működésére. A közel 100 főt foglalkoztató csapat majdnem minden tagja 
hatvani, ami az ún. Kinizsire nem mondható el. Azt kérte, hogy segítsék az egyesület működését. 
 
2. napirend: Előterjesztés a Váci Egyházmegye Ordináriusával megkötött együttműködési 
megállapodás módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság tagja ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy 2011-ben megalakult Hatvan városában az Újhatvani 
Római Katolikus Általános Iskola, mely szeptember 1-jétől várta a diákokat. Az akkor megkötött 
megállapodás alapján minden évfolyamon egy osztályt lehet indítani maximum 26 fővel, ez 
összesen az iskolai létszámot 208 fővel határozta meg. Az elmúlt év tapasztalatai alapján nem 
minden évfolyamon telt meg az adott osztály 26 fős létszámmal. Ez alapján felmerült egy olyan 
kérés, miszerint az üres helyeket hagy töltse fel az iskola más évfolyamok osztályaival. A város 
ezt engedélyezte, úgy, hogy nem hatvani gyermekeket lehet felvenni a 26 főn felül, és az iskola 
összlétszáma nem haladhatja meg a 208 főt. 
 
Ráczné Sisa Ágnes igazgató megköszönte a lehetőséget. Elmondta, hogy ezzel tudnak élni, hiszen 
az alsó tagozaton nem jellemző, de már 5. osztálytól jelentkeznek az intézménybe vidéki tanulók 
is. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy ez pontosan mit jelent osztályonként, 
mennyivel lehet több a létszám? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a közoktatási törvényben meghatározott 
osztálylétszám szerint lehet bővíteni, mely alsó tagozaton 26 fő, míg felső tagozaton 30 fő 
maximális létszámot engedélyez. Az új köznevelési törvény ezt majd módosítja úgy, hogy az 1-4. 
évfolyamon megemeli a létszámot 26-ról 27-re, valamint az 5-8. évfolyamon csökkenti 30-ról 27-re. 
Ez a módosítás a gyakorlathoz igazodik, hiszen az élet azt mutatja, hogy ha egy 1. osztály elindul 
26 fővel, akkor az a létszám 8. osztályra nem nő, inkább csökken. Ez a módosítás 2013. január 1-
jétől lép életbe. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
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A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Váci Egyházmegye Ordináriusával megkötött 
együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Ordináriusával 
(székhely: 2600 Vác, Migazzi tér 1., képviseli: dr. Beer Miklós megyéspüspök) 2011. 
március 31. napján megkötött együttműködési megállapodást 2012. április 1-jei hatállyal – 
közös megegyezéssel – az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az együttműködési megállapodás 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2.1. A megállapodó felek akként állapodnak meg, hogy az együttműködési 
megállapodás alapján az egyházi iskola 1-8. évfolyammal rendelkező általános iskola, 
amelyben évfolyamonként egy-egy osztály indítható. Az iskola osztályaiban a 26 főtől 
a törvényi előírásoknak megfelelően a maximális osztály- és csoportlétszámig el lehet 
térni úgy, hogy mindezek alapján sem léphető át az egyházi iskolára meghatározott 
maximális összlétszám, azaz a 208 fő. Az osztályonként a 26 fő felett felvett gyermek 
és annak gondviselője nem lehet lakóhely vagy tartózkodási hely szerint hatvani lakos, 
és ennek tényét az intézménybe történt felvétel vagy átvétel időpontja előtt legalább 1 
évvel korábban kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány igazolja. Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködési megállapodás ezen pontját 
2013. január 31-ig az addig eltelt időszak tapasztalatai alapján felülvizsgálják.” 

 
2. Az együttműködési megállapodás 12. pontja az alábbi mondattal egészül ki: 

„12. Jelen megállapodást módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2012. február 22-ei ülésén a …../2012. (II. 22.) számú 
határozatával 2012. április 1-jei hatályba lépéssel jóváhagyta, és feljogosította Hatvan 
város polgármesterét a módosító okirat aláírására.” 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
elfogadja, és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egységes szerkezetű 
okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2012. március 15.(az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
3. napirend: Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti 
szerződésének megkötéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
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A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

34/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti 
szerződésének megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja 
a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 754/2011. (XII. 
15.) számú határozatát. 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti 
szerződésének megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja 
a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bérleti szerződést köt a MÁV Magyar 
Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1087 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint bérbeadóval a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát 
képező hatvani 2602 hrsz.-ú, művelés alól kivett, középiskola megnevezésű, 3580 m2 
alapterületű ingatlanra, 2012. január 1-jétől a mellékelt bérleti szerződés szerint. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2012. március 31. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  

 
4. napirend: Előterjesztés a 2012/2013. nevelési évre, tanévre vonatkozó beíratás előkészítéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János Irodavezető elmondta, hogy a bizottság minden évben átruházott hatáskörben dönt 
a beíratás időpontjáról, helyszínéről és a körzetekről. Az intézményvezetőkkel megtörtént az 
egyeztetés. Az óvodai körzetek változatlanok maradtak. Az iskolai körzetek az újhatvani 
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körzetben egyértelműek, hiszen 1 körzet van. Az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
ugyanebben a körzetben van, de nem önkormányzati fenntartású, így a beíratási körzetekbe nem 
számít bele. Az óhatvani területen a kapott adatoknak megfelelően lettek kialakítva a körzetek a 
létszámok és a hátrányos helyzet arányának a figyelembe vételével. A fenntartói szándék az, hogy 
az intézményekben az osztályok átlaglétszámon legyenek indítva. A hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma jelenleg nagyon arányos az intézményekben 
6:2; 6:2; 5:2. Ahhoz, hogy ez így alakuljon némi körzetmódosítás volt szükséges. Ez annyit jelent, 
hogy az 5. Sz. Általános Iskola körzetéből a Hegyalja út egy szakasza, a Vereckei utca és a Harang 
utca átcsatolásra került a Kossuth Lajos Általános Iskola körzetébe. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja azt kérdezte, hogy nem lehetett volna az 5. Sz. Általános Iskola 
körzetébe cserébe egy-két „jó” utcát becsatolni? 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja megköszönte a munkát, valamint azt, hogy ilyen nagy 
figyelmet fordított az iroda a hátrányos helyzetű gyermekek megosztására. Annyi kérése azonban 
lenne, hogy legközelebb azt is vegyék figyelembe, hogy melyik intézménybe hány osztálynyi 
gyermek lesz, hiszen nem mindegy, hogy a 6:2 egy vagy két osztályban oszlik meg intézményen 
belül. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy az indítható osztályok számát a határozat nem 
szabályozza. A körzetek tulajdonképpen az optimális helyzetet határozzák meg, és emiatt így volt 
célszerű a módosítás. A valóságban ezek az adatok nem egészen ezt fogják visszaadni, hiszen 
vannak szülők, akik a gyermeket nem a meghatározott körzetbe, nem a városi intézménybe íratják 
be, hanem más városba, esetenként külföldre. A körzetek meghatározásának a legfőbb célja, hogy 
minden gyermeknek legyen biztosított az intézményekben a helye, illetve ha túljelentkezés van az 
adott iskolában, akkor a rangsoroláskor a körzetbe tartozó gyermekek előnyt élveznek. A 
körzetek alapján meghatározott létszámok a Kossuth Lajos Általános Iskolában 42 fő, a Kodály 
Zoltán Általános Iskolában 41 fő és az 5. Sz. Általános Iskolában 37 fő. A törvényben 
meghatározott maximális létszám osztályonként 26 főt engedélyez.  
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy látja ő is, hogy az arányok közelítenek az 
esélyegyenlőségi tervben meghatározottakhoz. A körzetek szépen behatárolják a létszámokat. Azt 
viszont nem látja, hogy Újhatvan esetében milyenek az arányok. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy Újhatvanban nincsenek kiemelve az arányok, hiszen 
egy intézmény van, így minden újhatvani gyermek ehhez az intézményhez tartozik. Az egyházi 
iskola más kérdés, hiszen annak más a fenntartója, és nincsen meghatározott körzete, oda szülői 
döntés alapján jelentkeznek a gyerekek. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
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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. számú melléklete szerint 
átruházott hatáskörében eljárva a 2012/2013. nevelési év, tanév beiratkozási időpontját 
2012. április 2-3. napján, 7 órától 17 óráig határozza meg. 
 
Az óvodai beíratás helyszínei: 

Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), 
Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.), 
Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.), 
Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.), 
Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), 
Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.), 
Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 9.). 
 

Az általános iskolai beíratás helyszínei: 
Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), 
Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.), 
5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13), 
Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.). 

 
A Bizottság úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év, tanévi beíratás során az óvodai 
csoportok, iskolai osztályok átlaglétszámon kerülnek megszervezésre, azaz az óvodai 
csoport 20 fővel, az iskolai osztály 21 fővel. Az átlaglétszámot meghaladó eltérés csak 
fenntartói engedéllyel lehetséges. Más településről gyermek, tanuló felvételére csak az új 
nevelési év, tanév előkészítését meghatározó fenntartói döntés után, attól függően van 
lehetőség. 
 
Határidő: 2012. február 29. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város jegyzője az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága az önkormányzati fenntartású óvodák és általános iskolák beíratási 
körzeteit a jelen határozat mellékletét képező utcanévjegyzék alapján hagyja jóvá. 
 
Határidő: 2012. február 29. (a beíratás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város jegyzője az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
5. napirend: Előterjesztés a korábban intézményfenntartó társulásban működtetett közoktatási 
intézmények alapító okiratának módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
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Kovács János irodavezető elmondta, hogy a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola és a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
intézményfenntartó társulásban működött Hatvan Város Önkormányzata és a Heves Megyei 
Önkormányzat fenntartásában. A konszolidációs törvény miatt ezt a társulást a megyei 
önkormányzat felmondta, ezáltal megszűnt a társulás. Hatvan Város Önkormányzata 
tárgyalásokat kezdeményezett a Heves Megyei Kormány Hivatallal és a Heves Megyei 
Intézményfenntartó Központtal, melynek eredményeként a fenntartó Hatvan Város 
Önkormányzata. Ennek az átvezetése történt meg az alapító okiratba, illetve a menetközben 
történt telekszámváltozások is módosításra kerültek. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a korábban intézményfenntartó társulásban működtetett 
közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. 
törvény alapján a Heves Megyei Önkormányzat a Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.), valamint a 
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2/a.) működtetésére létrehozott intézményfenntartó társulást 2011. december 
31. napjára felmondta, és így a Hatvani Középiskolákat Működtető Intézményfenntartó 
Társulás megszűnt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 

A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a korábban intézményfenntartó társulásban működtetett 
közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a) 277/2011. (V. 26.) sz. képviselő-testületi 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2012. február 22. hatályba lépés mellett az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. Az alapító okirat „Preambulum” című része az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. törvény 2. § (6) bekezdése szerint eljárva a Heves Megyei Önkormányzat a Damjanich 
János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Széchenyi István Közgazdasági 
és Informatikai Szakközépiskola működtetésére létrehozott intézményfenntartó társulást 
2011. december 31. napjára felmondta. Így a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium fenntartói feladatait 2012. január 1. napjától Hatvan Város Önkormányzata 
látja el.” 

 
2. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„7. A költségvetési szerv fenntartójának és az irányító szervének neve, székhelye: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.” 

 
3. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„13. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény élén igazgató áll, aki magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 
Az igazgatót a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás 
keretében Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg.” 

 
4. Az alapító okirat 19. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„19. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
A rendelkezésre bocsájtott ingatlan és ingóvagyon közül az alábbiak Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonát képezik: 
 
 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a 

            5324/2 helyrajzi számon lévő 7972 m
2 

területű ingatlan 
 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8/b. sz. alatti, 2602 helyrajzi számon lévő 3580 m2  területű, 
kivett középiskolai művelési ágú ingatlan (tanműhely) a Magyar Állam tulajdonában áll, a 
vagyonkezelői jogokat a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (székhely: 1087 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 54-60.) gyakorolja. 3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 1. sz. alatti, 
9111/1 helyrajzi számon lévő 10717 m2 területű ingatlan (tanműhely) Kerekharaszt Község 
Önkormányzatának tulajdona.” 

 
5. Az alapító okirat 24. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„24. Záradék: 
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Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 277/2011. (V. 26.) sz. határozatával 
jóváhagyott, a …./2012. (II. 22.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított alapító okirat 
2012. február 22. napjától hatályos.” 

 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határidő: 2012. március 15. (az alapító okirat kiadására) 
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 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a korábban intézményfenntartó társulásban működtetett 
közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) 278/2011. (V. 26.) sz. 
képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2012. február 22. hatályba lépés mellett 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat „Preambulum” című része az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. törvény 2. § (6) bekezdése szerint eljárva a Heves Megyei Önkormányzat a Damjanich 
János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Széchenyi István Közgazdasági 
és Informatikai Szakközépiskola működtetésére létrehozott intézményfenntartó társulást 
2011. december 31. napjára felmondta. Így a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola fenntartói feladatait 2012. január 1. napjától Hatvan Város Önkormányzata 
látja el.” 

 
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6. A költségvetési szerv fenntartójának és az irányító szervének neve, székhelye: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.” 

 
3. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„13. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 



17 

 
Az intézmény élén igazgató áll, aki magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 
Az igazgatót a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás 
keretében Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg.” 

 
4. Az alapító okirat 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„18. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon közül az alábbiak Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonát képezik: 
 
 3000 Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 6. 

 2605/4 helyrajzi számon lévő 1ha 1157 m
2

 ingatlan” 
 
5. Az alapító okirat 23. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„23. Záradék: 
 
Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 278/2011. (V. 26.) sz. határozatával 
jóváhagyott, a …./2012. (II. 22.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított alapító okirat 
2012. február 22. napjától hatályos.” 

 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határidő: 2012. március 15. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
6. napirend: Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2011. évi beszámolójának és a 2012. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 
 
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 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár 2011. évi beszámolójának és a 
2012. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 

3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) 2011. évi beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 
 

Határidő: 2012. március 5. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 

3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) 2012. évi munkatervét jóváhagyja. 
 

Határidő: 2012. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
 2013. február 1. (a 2012. évi beszámoló elkészítésére)  

Felelős:   az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 

7. napirend: Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2011. évi beszámolójának és a 2012. 
évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
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 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház 2011. évi 
beszámolójának és a 2012. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház 

(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2011. évi beszámolóját elfogadja. 
 

Határidő: 2012. március 5. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház 

(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2012. évi munkatervét jóváhagyja. 
 

Határidő: 2012. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)  
 2013. február 1. (a 2012. évi beszámoló elkészítésére) 

Felelős:   a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
 
8. napirend: Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési ház 2011. évi közművelődési 
feladatellátásáról szóló beszámolójáról 
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Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy tudja, hogy az üzemeltető MÁV Zrt-vel 
nem egyszerű megegyezni, de mégis szeretné, ha az újhatvani művelődési háznak is lennének 
olyan programjai, ami a városnak és az üzemeltetőnek is jó. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a VOKE Liszt Ferenc Művelődési ház 2011. évi 
közművelődési feladatellátásáról szóló beszámolójáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 
2011. évi közművelődési feladatellátásáról szóló beszámolóját  elfogadja. 
 
Határidő: 2012. március 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
9. napirend: Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi 
Szakkönyvtár szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról 
 
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 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2012. (II. 21.) 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 a Széchenyi Zsigmond Vadászati és 
Természettudományi Szakkönyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) jelen 
határozat mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja. 
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Határidő: 2012. március 5. (értesítésre) 

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

 
10. napirend: Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi 
Programjának módosításáról 
 
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 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Települési 
Esélyegyenlőségi Programjának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 755/2011. (XII. 15.) határozatának 
mellékletét képező Hatvan Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi 
Programjának 65. oldalán az Intézkedési Terv 3. sorában az intézkedés megvalósításának 
határidejét 2012. március 31. napjáról 2012. november 30. napjára  módosítja. 
 
Határidő: 2012. november 30. (az Anti-szegregációs Terv elkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
11. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
rendelet kereteinek felosztásáról 
 
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 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a hatvani civil szervezetek támogatásáról  szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendeletének 11. § (2) bekezdése alapján a civil szervezetek támogatására 
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biztosított 10.000.000,- Ft összegű Civil Alap keretek szerinti elosztását az alábbiak szerint 
állapítja meg: az  Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret 5.500.000,- Ft, 
az  Ifjúsági keret 1.200.000,- Ft, a Sportfeladatokat, célokat támogató keret 2.300.000,- Ft, a 
Szociális és egészségügyi keret 700.000,- Ft, a Kisebbségi keret 300.000,- Ft.  
 
Határidő: 2012. február 29. 

Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda 
útján. 

 
12. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a www.hatvan.hu 
internetes oldalról letölthetőek a nyomtatványok. Akinek lehetősége van pályázzon, és azokat a 
pályázatokat, melyeknek az elbírálása bizottsági hatáskörben van, azokat egy elrendelt rendkívüli 
bizottsági ülésen áprilisban fogják elbírálni. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2012. (II. 21.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hatvani civil szervezetek 
támogatásáról  szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének 11. § (3) bekezdése 
alapján az  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság – átruházott hatáskörében 
eljárva - a civil szervezetek támogatására létrehozott Önszerveződő, öntevékeny 
közösségeket támogató keret, az Ifjúsági keret, a Sportfeladatokat, célokat támogató 
keret, valamint a Kisebbségi keret pályázati felhívását jelen határozat 1 - 4. számú 
mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2012. március 1.  (a pályázati kiírások közzétételére) 

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

 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a munkát és a részvételt, majd 16:00 órakor 
bezárta a nyílt ülést. 
 

k.m.f. 
 ...................................... ....................................  
 Bitter Bettina  Tarsoly Imre 
 jegyzőkönyvvezető  a bizottság elnöke 


