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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága 2012. március 27-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 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 

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

 dr. Paronai Richárd irodavezető, Jegyzői Iroda 

 Bánkutiné Katona Mária irodavezető, Gazdálkodási Iroda 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 Meghívottak: 
 

 Varsányiné Kondek Mónika óvodavezető, Varázskapu 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 

 Sinkovics Erika igazgató, Ady Endre Könyvtár 

 Ferencz Beatrix igazgató, Széchenyi Zsigmond Könyvtár 

 Hargitai Géza igazgató, Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

 
Tarsoly Imre megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő jelen van, így a bizottság 
határozatképes. Javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek módosítását 
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annyiban, hogy 1. napirendként felvételre kerüljön a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogának átvételéről szóló előterjesztés. 
A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
 
A bizottság elnöke javasolta a napirendek módosításokkal egységes szerkezetben történő 
elfogadását. 
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2012. március 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Nyílt ülés: 

 
 1./ Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

fenntartói jogának átvételéről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 2./ Előterjesztés a hatvani civil szervezetek – Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottságot érintő – 2011. évi támogatásának elszámolásáról 
 
 Előterjesztő: Gazdálkodási Iroda, irodavezető 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

(határozat, egyszerű többség, átruházott hatáskör) 
 

 3./ Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata 
között létrejövő együttműködési megállapodásról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Csintalan Andrea ifjúsági és sport referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 4./ Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Csintalan Andrea ifjúsági és sport referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 5./ Előterjesztés a Varázskapu Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Ludányi Brigitta oktatási referens 

(határozat, minősített többség) 
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6./ Előterjesztés a hatvani önkormányzati fenntartású kulturális intézményekről 
 
  Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

 7./ Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 2012. évi munkatervének, valamint 
továbbképzési- és beiskolázási tervének jóváhagyásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta oktatási referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 8./ Előterjesztés közoktatási intézmények magasabb vezetői beosztásaival 

összefüggő pályázatok kiírásáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 

 9./ Előterjesztés az „Iskolai tehetséggondozás” című pályázathoz szükséges 
hozzájárulás megadásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Schósz Gabriella irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

 10./ Előterjesztés a „Tudásdepó expressz” című pályázathoz szükséges hozzájárulás 
megadásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Schósz Gabriella irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 11./ Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

 12./ Előterjesztés a „Hatvan város dala” pályázatról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
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Zárt ülés: 

 
 1./ Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés 

adományozása 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
1. napirend: Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
fenntartói jogának átvételéről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Hargitai Géza igazgató azt kérdezte, hogy 2012. szeptember 1. napjától szándékozik az 
önkormányzat átvenni a fenntartói jogokat? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a fenntartó július 1. napja és augusztus 31. napja között 
adhatja át a fenntartói jogokat, de a döntést május 31-ig kell meghozni. Hatvan Város 
Önkormányzata a következő tanévben már szeretné saját fenntartásába venni az intézményt. A 
tervezet szerint 2012. augusztus 1. napjával lenne átvéve a fenntartói jog. 
 
Hargitai Géza igazgató azt kérdezte, hogy az átvétel után a 2012. évben még esedékes 5 
hónapban, január 1. napjáig visszatérnek a normatív állami támogatáshoz? 
 
(Kondek Zsolt a bizottság tagja megérkezett az ülésre. A bizottság tagjainak száma 5 főre egészült ki.) 

 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy ez az utolsó év, amikor a normatív állami támogatást 
igénybe lehet venni. Az, hogy a zeneiskola esetében ez a támogatás hogyan alakul, a részletes 
megállapodás kidolgozása után tudja megmondani. 
 
Hargitai Géza igazgató elmondta, hogy mindezt azért kérdezte, mert jelenleg 46 millió Ft 
támogatást kap az intézmény, normatívával számolva – igaz 4 hónapot számolt csak ki. Ahhoz, 
hogy az intézmény ugyanazon a színvonalon működhessen, a városnak a jelenlegi 0 Ft helyett 
mintegy 7,5 millió forintot kellene hozzátenni. 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető azt kérdezte, hogy az elmúlt évhez képest mennyi volt a 
változás a költségekben? 
 
Hargitai Géza igazgató elmondta, hogy lényegében semmi. Kb. 1,5 millió Ft bevételnövekedés 
volt. A 2011. évben az úgynevezett válságköltségvetés volt jelen, ami azt jelenti, hogy az állam 
által adott támogatás nem egy évre szólt, hanem 12 részletben kapták, és havonta el kellett 
számolni vele. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
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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: 
 

56/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény fenntartói jogának átvételéről szóló előerjesztést, és az alábbi határozatot 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 1. napjától a Heves 
Megyei Intézményfenntartó Központtól (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) át kívánja 
venni a Kocsis Albert Zeneiskola, Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi B. út 36.) fenntartói jogát, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda és a Gazdálkodási 
Iroda útján 

 
2. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek – Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságot érintő – 2011. évi támogatásának elszámolásáról 
 
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: 

 
57/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság a hatvani civil szervezetek 
támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése alapján 
elfogadja a 2011. évi Civil Alap Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató 
keretének, Ifjúsági keretének és Sportfeladatokat, célokat támogató keretének 
elszámolását jelen határozat 1., 2., 3. melléklete szerinti tartalommal. 

 
Határidő:  2012. március 30. 
Felelős:  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Gazdálkodási 
Iroda útján 
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3. napirend: Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata 
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 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előerjesztést, és 
az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal 
(székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottság 
támogatására vonatkozóan, melyben 2012. évre 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint 
támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-
ig 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. április 6. (a megállapodás megkötésére) 
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 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 

 
59/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előerjesztést, és 
az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal 
(székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság 
támogatására vonatkozóan, melyben 2012. évre 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint 
támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-
ig 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. április 6. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
4. napirend: Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásról 
 
Tarsoly Imre a bizottság tagja ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a sportkoncepcióban 
meghatározott feladatok alapján kapják. Az alsós tanítók és testnevelők végzik el a munkát, mely 
után 60% és 40% arányban kapják a támogatást. Több sportág is szerepet kap. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy a felhasználás módja kötött, tehát csak 
erre lehet a támogatást fordítani? 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy igen, kifejezetten csak erre fordítható a 
támogatás. 
 
Tóth Zsolt igazgató azt kérdezte, hogy a létszámok mi alapján lettek meghatározva az 
intézmények esetében? 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy az október 1-jei statisztika alapján. 
 
Tóth Zsolt igazgató elmondta, hogy a DISZI esetében nem egyezik az adat. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy nem tudja az eltérés okát, de választ fog adni ezzel 
kapcsolatban. 
 
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: 

 
60/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásról szóló 
előerjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – az 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 
3000 Hatvan, Szabadság út 13.), melyben 2012. évre 176.130,- Ft, azaz százhetvenhatezer-
százharminc forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A 
megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre 
áll.  
 
Határidő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére) 
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 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 

 
61/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásról szóló előerjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – a Kodály Zoltán Általános Iskolával 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.), melyben 2012. évre 223.440,- Ft, azaz 
kettőszázhuszonháromezer-négyszáznegyven forint támogatást nyújt az iskolai 
diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. 
december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre 
áll.  
 
Határidő: 2012. április 6. (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 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 

 
62/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásról szóló előerjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – a Kossuth Lajos Általános Iskolával 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), melyben 2012. évre 229.140,- Ft, azaz 
kettőszázhuszonkilencezer-száznegyven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-
ig kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre 
áll.  
 
Határidő: 2012. április 6. (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 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 

 
63/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásról szóló előerjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – a Szent István Általános Iskolával 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), melyben 2012. évre 202.920,- Ft, azaz 
kettőszázkettőezer-kilencszázhúsz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-
ig kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre 
áll.  
 
Határidő: 2012. április 6. (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 5. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 

64/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásról szóló előerjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolával (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.), melyben 2012. évre 
273.030,- Ft, azaz kettőszázhetvenháromezer-harminc forint támogatást nyújt az iskolai 
diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. 
december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre 
áll.  
 
Határidő: 2012. április 6. (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 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 

 
65/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásról szóló előerjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – a Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiummal (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.), melyben 2012. évre 
352.830,- Ft, azaz háromszázötvenkétezer-nyolcszázharminc forint támogatást nyújt az 
iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 
2012. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre 
áll.  
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Határidő: 2012. április 6. (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 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 

 
66/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásról szóló előerjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – a Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.), 
melyben 2012. évre 213.750,- Ft, azaz kettőszáztizenháromezer-hétszázötven forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 
2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre 
áll.  
 
Határidő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
5. napirend: Előterjesztés a Varázskapu Óvoda alapító okiratának 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: 
 

67/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Varázskapu Óvoda alapító okiratának módosításáról 
szóló előerjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai u. 9.) 270/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
alapító okiratát 2012. április 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat 2.9. pontja a „8510 Iskolai előkészítő oktatás” alcím alatti 2. 
szakfeladatot követően az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
 „8550 Egyéb oktatás  
 
 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás”  
 
2. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „7. Záró rendelkezés: 
 
 Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét 
képezi. 
 
 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 270/2011. (V. 26.) számú 
határozatával jóváhagyott, a ……/2012. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal 
módosított alapító okirat 2012. április 1. napjától hatályos.” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
 
Határidő: 2012. április 1. (az alapító okirat kiadására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján” 

 
6. napirend: Előterjesztés a hatvani önkormányzati fenntartású kulturális intézményekről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy számára úgy tűnik, hogy a két könyvtáros, 
aki az Ady Endre Könyvtárból elküldésre kerül, az nem ugyanaz a kettő, aki a Széchenyi 
Zsigmond Könyvtárba kerül felvételre. Jól látja? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a táblázat nincs személyhez kötve, hiszen ez neveket 
nem is tartalmazhat. Az álláshelyek kapcsán egyeztetett a két intézmény vezetőjével, mely 
egyeztetés alapján az egyik alkalmazott amennyiben elfogadja, akkor átkerül a Széchenyi 
Zsigmond Könyvtár alkalmazásába, ez a 0,5 gazdasági ügyintéző álláshelyet érintően is célszerű, 
hiszen 0,5-0,5 álláshely lesz az intézményekben engedélyezve, melyet ugyanaz a személy elláthat. 
A másik könyvtáros álláshely eltér az igényelt álláshely típusától, mert a Széchenyi Zsigmond 
Könyvtár egy fő informatikus könyvtáros álláshelyet kért, ez pályáztatva lesz, így az egyik 
személy, akinek az álláshelye megszűnik az Ady Endre Könyvtárban, közalkalmazotti 
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jogviszonya felmentéssel szűnik meg. Szintén végkielégítéssel távozik az egy fő takarító és az 1 fő 
rendszergazda álláshelyen levő alkalmazott is, hiszen nem kerül át az álláshely sehová. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy milyen a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 
könyvtári állománya és milyen korosztályt céloz meg a munkássága? 
 
Ferencz Beatrix igazgató elmondta, hogy február 1. napján alakult a könyvtár, melyet a város 
vezetése teljesen a nulláról kívánt felépíteni. A működéshez elengedhetetlen alapdokumentumok 
már elkészültek. Pályázatok vannak folyamatban, melyek segítségével a kötetállomány is 
elkezdhet fejlődni, valamint a kapott státuszok segítségével a könyvtári munka is elindulhat. 
 
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: 
 

68/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani önkormányzati fenntartású kulturális 
intézményekről szóló előerjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 

 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) álláshelyeinek számát 2012. április 1. napjától 15 főről 10,5 
főre módosítja, s így 1 fő feldolgozó könyvtáros, 1 fő helytörténeti könyvtáros, 1 fő 
rendszergazda, 1 fő takarító és 0,5 fő gazdasági ügyintéző álláshelyet megszűntet, és 
egyben 1.638.000,- forinttal a rendszeres személyi juttatások előirányzatát, valamint 
442.000,- forinttal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát az intézmény 2012. évi 
költségvetésében csökkenti, mely az általános tartalékot növeli. 
 
Határidő: 2012. április 1. (az értesítésre és az előirányzatok csökkentésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda, és a Gazdálkodási 

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: 
 

69/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani önkormányzati fenntartású kulturális 
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intézményekről szóló előerjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) álláshelyeinek számát 2012. április 1. napjától 1 
főről 3,5 főre módosítja, s így további 1 fő könyvtáros, 1 fő informatikus könyvtáros és 
0,5 fő gazdasági ügyintéző álláshelyet engedélyez, és egyben 841.000,- forinttal a 
rendszeres személyi juttatások előirányzatát, 3.113.000,- forinttal a munkaadókat terhelő 
járulékok előirányzatát, valamint 1.000.000,- forinttal a dologi kiadások előirányzatát az 
intézmény 2012. évi költségvetésében megemeli, melynek fedezete az általános tartalék. 
 
Határidő: 2012. április 1. (az értesítésre és az előirányzatok megemelésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda, és a Gazdálkodási 

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: 
 

70/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani önkormányzati fenntartású kulturális 
intézményekről szóló előerjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) álláshelyeinek számát 2012. április 1. napjától 8 
főről 9 főre módosítja, s így további 1 fő rendezvény technikus álláshelyet engedélyez, és 
egyben a 864.000,- Ft forinttal a rendszeres személyi juttatások előirányzatát, valamint 
233.000,- forinttal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát az intézmény 2012. évi 
költségvetésében megemeli, melynek fedezete az általános tartalék. 
 
Határidő: 2012. április 1. (az értesítésre és az előirányzatok megemelésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda, és a Gazdálkodási 

Iroda útján 
 
7. napirend: Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 2012. évi munkatervének, valamint 
továbbképzési- és beiskolázási tervének jóváhagyásáról 
 
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 határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 2012. évi 
munkatervének, valamint továbbképzési- és beiskolázási tervének jóváhagyásáról szóló 
előerjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) 2012. évi munkatervét, valamint továbbképzési- 
és beiskolázási tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: 2012. április 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 

 
8. napirend: Előterjesztés közoktatási intézmények magasabb vezetői beosztásaival összefüggő 
pályázatok kiírásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy most kiírják, és a januári átadás után újra 
kiírják a pályázatokat? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a konszolidációs törvény szerint legkésőbb 2012. 
március 31. napján megszűnik az átvett nem egészségügyi intézményvezetőknek a megbízása a 
munkáltatói jogok gyakorlásának eltérő döntése hiányában ezen törvény erejénél fogva. Ez 
alapján 2012 januárjában írták ki a vezetői pályázatokat azokra az intézményekre vonatkozóan, 
melyek a Megyei Intézményfenntartó Központhoz kerültek. Valószínűleg a 2013. január 1. napján 
állam által átvett közoktatási intézmények esetében is ez fog történni, hiszen ez azért is indokolt, 
mivel a miniszter adja ki az új kinevezéseket. 
 
Hargitai Géza igazgató azt kérdezte, hogy a zeneiskolára vonatkozóan is várható, hogy újra kell 
pályáztatni? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a köznevelési törvényhez kapcsolódóan még 
hiányoznak a végrehajtási rendeletek. Ha ezek elkészülnek, akkor fog tudni erre a kérdésre 
pontos választ adni. 
 
További 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: 
 

72/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények magasabb vezetői 
beosztásaival összefüggő pályázatok kiírásáról szóló előerjesztést, és az alábbi 
határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 
magasabb vezetői, óvodavezetői megbízásának ellátására pályázatot ír ki, és egyben 
felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályáztatással kapcsolatos feladatokat lássa el. 
 
Határidő: 2012. április 10. (pályázati felhívás 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: 
 

73/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények magasabb vezetői 
beosztásaival összefüggő pályázatok kiírásáról szóló előerjesztést, és az alábbi 
határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) 
magasabb vezetői, igazgatói megbízásának ellátására pályázatot ír ki, és egyben 
felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályáztatással kapcsolatos feladatokat lássa el. 
 
Határidő: 2012. április 10. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város jegyzője 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: 
 

74/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények magasabb vezetői 
beosztásaival összefüggő pályázatok kiírásáról szóló előerjesztést, és az alábbi 
határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) 
magasabb vezetői, igazgatói megbízásának ellátására pályázatot ír ki, és egyben 
felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályáztatással kapcsolatos feladatokat lássa el. 
 
Határidő: 2012. április 10. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város jegyzője az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

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

75/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények magasabb vezetői 
beosztásaival összefüggő pályázatok kiírásáról szóló előerjesztést, és az alábbi 
határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 17.) magasabb vezetői, igazgatói megbízásának ellátására pályázatot ír 
ki, és egyben felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályáztatással kapcsolatos feladatokat lássa 
el. 
 
Határidő: 2012. április 10. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város jegyzője az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

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

76/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények magasabb vezetői 



18 

beosztásaival összefüggő pályázatok kiírásáról szóló előerjesztést, és az alábbi 
határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) magasabb vezetői, igazgatói megbízásának 
ellátására pályázatot ír ki, és egyben felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályáztatással 
kapcsolatos feladatokat lássa el. 
 
Határidő: 2012. április 10. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város jegyzője az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 

9. napirend: Előterjesztés az „Iskolai tehetséggondozás” című pályázathoz szükséges 
hozzájárulás megadásáról 
 
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: 
 

77/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az „Iskolai tehetséggondozás” című pályázathoz 
szükséges hozzájárulás megadásáról szóló előerjesztést, és az alábbi határozatot javasolja 
a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 17.) fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy 
az intézmény pályázatot nyújtson be a TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú, Iskolai 
tehetséggondozás című felhívásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a fenntartói támogató nyilatkozat aláírására.   
 
Határidő: 2012. április 14. (nyilatkozattételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
10. napirend: Előterjesztés a „Tudásdepó expressz” című pályázathoz szükséges hozzájárulás 
megadásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
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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: 
 

78/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a „Tudásdepó expressz” című pályázathoz szükséges 
hozzájárulás megadásáról szóló előerjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi István 
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 
6.) fenntartója utólag hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény pályázatot nyújtson be a 
TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú, Tudásdepó Expressz című felhívásra.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogató nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határidő: 2012. április 14. (nyilatkozattételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
11. napirend: Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 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: 
 

79/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előerjesztést, és a rendelettervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
12. napirend: Előterjesztés a „Hatvan város dala” pályázatról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
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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: 
 

80/2012. (III. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a „Hatvan város dala” pályázatról szóló előerjesztést, és 
az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. számú mellékletét 
képező pályázati felhívás alapján meghirdeti a „Hatvan város dala” pályázatot. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bíráló bizottság javaslata alapján 
hozott döntését követően a „Hatvan város dalának” és a Hatvan városról szólónak 
alkalmasnak ítélt zeneművek szerzőivel, és amennyiben a bíráló bizottság javaslata erre 
is kiterjed az előadó művészekkel a jelen határozat 2. és 3. számú mellékletét képező 
felhasználói megállapodást köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a felhasználói megállapodásokat aláírja, és megtegye a szükséges 
jognyilatkozatokat. 
 
Határidő: 2011. március 30. (a pályázat felhívás közzétételére a város honlapján) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a munkát és a részvételt, majd 15:35 órakor 
bezárta a nyílt ülést. 
 

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


