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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága 2012. június 26-án 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 

 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja (késve érkezett) 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 

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

 dr. Szikszai Márta jegyző 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 Ludányi Brigitta oktatási referens 

 Dalnoki Brigitta művelődési referens 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 Meghívottak: 

 Tormáné Tóth Éva óvodavezető, Csicsergő Óvoda 

 Tircsi Erika óvodavezető, Gesztenyéskert Óvoda 

 Simon Attiláné óvodavezető, Napsugár Óvoda 

 Ludányi Mária óvodavezető, Százszorszép Óvoda 

 Varsányiné Kondek Mónika óvodavezető, Varázskapu Óvoda 

 Padányiné Kalocsai Edit óvodavezető, Vörösmarty téri Óvoda 

 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 

 Pető Lászlóné pályázó 

 Papp István képviselő 
 
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 
akként, hogy a 2. napirendként szereplő Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény átvételével kapcsolatos intézkedésekről és a 4. napirendként szereplő a 2012/213. 
nevelési év, tanév indításának előkészítéséről szóló előterjesztéseket törölni kellene. Ezenfelül az 
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„Egészségre nevelő és szemlélet formáló életmód programok – lokális színterek” című 
pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozat megadásáról; az „Egészségre nevelő és szemlélet 
formáló életmód programok – lokális színterek” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről és az 
„Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozat megadásáról 
szóló előterjesztéseket pedig fel kellene venni. Az előterjesztések sorszáma értelemszerűen 
módosul és kiegészül a változtatások révén. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek 
módosítását a fentiek alapján. 
A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a napirendek elfogadását a módosításokkal 
egységes szerkezetben. 
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 

Nyílt ülés: 

 

 

  1./ Előterjesztés a hatvani közoktatási intézmények álláshelyére kiírt 

pályázatok elbírálásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, minősített többség) 
 
 

2./ Előterjesztés a Hatvan Körzete Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, minősített többség) 
 
 

 3./ Előterjesztés az iskolatej programban való részvétel folytatásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Ludányi Brigitta oktatási referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

 
 4./ Előterjesztés az iskolagyömölcs-program 2012/2013. tanévi végrehajtásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Ludányi Brigitta oktatási referens 

(határozat, egyszerű többség) 
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 5./ Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint általános iskolák 

2011/2012. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 

 
 Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Ludányi Brigitta oktatási referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

 
 6./ Tájékoztató a 2011/2012. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 

 
 Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Ludányi Brigitta oktatási referens 

(tájékoztató – tudomásulvétel) 
 

 
 7./ Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 

 
 Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 
 8./ Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – 

lokális színterek” című pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozat 

megadásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgár mestere 
 Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 

 9./ Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – 

lokális színterek” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgár mestere 
 Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 10./ Előterjesztés az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázathoz szükséges 

támogatói nyilatkozat megadásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgár mestere 
 Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető 

(határozat, egyszerű többség) 
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1. napirend: Előterjesztés a hatvani közoktatási intézmények álláshelyére kiírt pályázatok 

elbírálásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a zártkörű tárgyalást egy 
pályázó sem kérte. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző elmondta, hogy az előterjesztésben található határozati javaslatok 
közül, ahol indokolt volt, tartalmaznak A. és B. változatot. Ezekben az esetekben a bizottság 
tagjainak mindkettő esetében véleményt kell alkotni. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az 1. határozati javaslat A) pontjának 
támogatását. 
A bizottság 1 igen és 3 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot. 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az 1. határozati javaslat B) pontjának 
támogatását. 
A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot, így a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 

124/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani közoktatási intézmények álláshelyére kiírt 
pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi B. út 44.) intézményvezetői munkakörének ellátásával 2012. július 2. 
napjától 2017. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Pető Lászlónét (3000 
Hatvan, Vas Gereben utca 22.) bízza meg, és ezzel egyidejűleg Bertók Gabriella 
pályázatát nem fogadja el. 
 
Pető Lászlóné illetményét összesen havi bruttó 255.400,- Ft-ban állapítja meg, amelyből 
185.103,- Ft a garantált illetmény (G-11), 9.255,- Ft a további szakképesítés elismerésével 
összefüggő illetménynövekedés, 15.000,- Ft a garantált összegen felüli munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrész, és 46.000,- Ft az óvodavezetői pótlék (230 %). 
 
Határidő: 2012. július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

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

125/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani közoktatási intézmények álláshelyére kiírt 
pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) intézményvezetői munkakörének ellátásával 2012. július 2. 
napjától 2017. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Polonkai Zoltánnét (3000 
Hatvan, István király u. 11.) bízza meg. 
 
Polonkai Zoltánné illetményét összesen havi bruttó 303.500,- Ft-ban állapítja meg, 
amelyből 193.040,- Ft a garantált illetmény (G-12), 15.443,- Ft a további szakképesítés 
elismerésével összefüggő illetménynövekedés, 35.000,- Ft a garantált összegen felüli 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, és 60.000,- Ft az igazgatói pótlék (300 %). 
 

Határidő: 2012. július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az 3. határozati javaslat A) pontjának 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot. 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az 3. határozati javaslat B) pontjának 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, így a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 

126/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani közoktatási intézmények álláshelyére kiírt 
pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 59. §-a alapján a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. út 8.) intézményvezetői munkakörének ellátásával -áthelyezéssel-, 2012. július 
2. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Kovács Jánost (3000 
Hatvan, Balassi B. út 92.) bízza meg, és ezzel egyidejűleg Fedák Anita pályázatát nem 
fogadja el. 
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Kovács János illetményét összesen havi bruttó 382.300,- Ft-ban állapítja meg, amelyből 
233.945,- Ft a garantált illetmény (I-11), 23.395,- Ft a további szakképesítés elismerésével 
összefüggő illetménynövekedés, 65.000,- Ft a garantált összegen felüli munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrész, és 60.000,- Ft az igazgatói pótlék (300 %). 
 

Határidő: 2012. július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

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

127/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani közoktatási intézmények álláshelyére kiírt 
pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) intézményvezetői 
munkakörének ellátásával 2012. július 2. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra Pappné Forgács Editet (3000 Hatvan, Móra F. utca 7.) bízza meg. 
 
Pappné Forgács Edit illetményét összesen havi bruttó 350.000,- Ft-ban állapítja meg, 
amelyből 202.020,- Ft a garantált illetmény (H-10), 14.141,- Ft a további szakképesítés 
elismerésével összefüggő illetménynövekedés, 53.800,- Ft a garantált összegen felüli 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, és 80.000,- Ft az igazgatói pótlék (400 %). 
 
Határidő: 2012. július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

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

128/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani közoktatási intézmények álláshelyére kiírt 
pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Széchenyi István Közgazdasági és 
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Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) intézményvezetői 
munkakörének ellátásával 2012. július 2. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra Fehér Józsefnét (3000 Hatvan, Kisfaludy utca 12/a) bízza meg. 
 
Fehér Józsefné illetményét összesen havi bruttó 340.000- Ft-ban állapítja meg, amelyből    
192.300,- Ft a garantált illetmény (H-9), 19.230,- Ft a további szakképesítés elismerésével 
összefüggő illetménynövekedés, 48.500,- Ft a garantált összegen felüli munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrész, és 80.000,- Ft az igazgatói pótlék (400 %). 
 

Határidő: 2012. július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
2. napirend: Előterjesztés a Hatvan Körzete Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
 
Tarsoly Imre ismertette a napirendet.  
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Körzete Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3.) Társulási Megállapodásának 2012. 
július 1. napi hatállyal történő módosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 
A Társulási Megállapodás „III. A Társulás részletes feladatai” című részének 7.9. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„7.9. Mozgókönyvtári szolgáltatás  
Mozgókönyvtári tevékenységet szolgáltatás vásárlással végzi a társulás. 
A mozgókönyvtári szolgáltatás feladatellátás tekintetében az ellátásban résztvevő 
települések a következőek: Csány, Heréd, Kerekharaszt, Petőfibánya, Nagykökényes.” 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt elfogadja a 
jelen határozat mellékletét képező, módosítással egységes szerkezetbe foglalt Hatvan 
Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodását, továbbá felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a Társulási Megállapodás aláírására, amennyiben azt a 
Társulási Tanács elfogadja. 
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Határidő: 2012. június 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  

 
 
3. napirend: Előterjesztés az iskolatej programban való részvétel folytatásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy az iskolatej program 
vonatkozásában az intézmények részéről pozitív visszajelzéseket kaptak. 
 
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: 
 

130/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az iskolatej programban való részvétel folytatásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi óvoda-, 
iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet alapján 2012. 
szeptember 3-tól 2012. december 31-ig terjedő időszakban Hatvan Város Önkormányzata, 
mint fenntartó részt vesz az iskolatej programban az általános iskolás gyermekekre (1-8. 
évfolyam) vonatkozóan. Az önrész és a támogatás előfinanszírozásához szükséges összeg 
Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2/d. 
mellékletében az „Iskolatej” költségsoron rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és az Intézmény-felügyeleti 
Iroda útján 

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

131/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az iskolatej programban való részvétel folytatásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az „Egertej” Tejipari Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Sas. u. 60.) 2012. 
szeptember 3-tól december 31-ig terjedő időszakra a 2012. évi iskolatej program 
szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet alapján, a konkrét tanulói 
létszámadatok megállapítása után, hogy a határozat  mellékletét képező 
szerződéstervezet szerint az Iskolatej Szállítási Szerződést írja alá. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. (a szerződés 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: 
 

132/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az iskolatej programban való részvétel folytatásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Amennyiben az iskolatej program a 2013. évben folytatódik, Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
„Egertej” Tejipari Kft.-vel kötött Iskolatej Szállítási Szerződés meghosszabbítására a 
2012/2013. tanév végéig terjedő időszakra a gyerekek folyamatos iskolatejjel történő 
ellátása érdekében. A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a 
fennmaradó 2013. január 1-től 2013. június 15-ig terjedő időszakra vonatkozó önrész és 
előfinanszírozás Hatvan város 2013. évi költségvetési rendeletébe történő tervezéséről 
gondoskodjon.  
 
Határidő: 2012. december 31. (a szerződés meghosszabbítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 

 
4. napirend: Előterjesztés az iskolagyömölcs-program 2012/2013. tanévi végrehajtásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a gyermekek 
fejlődéséhez elengedhetetlen tápanyaghoz, a gyümölcshöz és a tejhez mindennap hozzájutottak. 
Véleménye szerint ezt is érdemes folytatni.  
 
(Kondek Zsolt 15:15 megérkezett az ülésre. A bizottság jelenlévő tagjainak száma 5 fő.) 

 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy nem áll az önkormányzatnak módjában 
az iskolagyümölcs programot kiterjeszteni 8. osztályig? 
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Ludányi Brigitta oktatási referens elmondta, hogy a rendelet alapján a támogatást az 1-4 osztályra 
kiterjedően adja. 
 
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: 
 

133/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az iskolatej programban való részvétel folytatásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012/2013. tanévre 
vonatkozóan Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási 
intézmények részt vesznek az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 
25.) VM rendelet alapján az európai uniós társfinanszírozású iskola-gyümölcs-
programban  az általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló gyermekek tekintetében. Hatvan 
Város Önkormányzatát, mint fenntartót nem terheli pénzügyi kötelezettség. 
 
 
Határidő: 2012. június 30. (a közoktatási intézmények értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  

 
5. napirend: Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint általános iskolák 

2011/2012. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy nagyon szép 
eredmények születtek az elmúlt tanév során. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy több olyan dolog van benne, amit jó volna, 
ha meg tudnának valósítani vagy legalábbis, ha másképp nem, akkor maguk előtt tolva betervezni 
a költségvetésbe. Az ilyenek közé sorolta a fűtéskorszerűsítést, a fűtés sok intézményben nagyon 
elavult és gazdaságtalan. Fontos dolog a penészes óvodák, iskolák rendberakása. Azzal nem érnek 
sokat, ha a falat betakarják deszkákkal és mögötte tovább él a penész. A mai világban már van 
arra lehetőség, hogy ezt a problémát megoldják, orvosolják. 
A másik dolog, amit szeretne kiemelni, a logopédia. Nem értett vele egyet korábban sem és most 
sem, hogy a gyermekeket a szülőknek kell elhordani a logopédushoz. Ez nem egy olyan fajta 
költséges dolog, amit ne lehetne minden intézményben külön megoldani. A másik fontos dolog az 
iskolaérettség kérdése. Hogyan lehet az, hogy 43 gyerekből 16 gyerek nem iskolaérett? Nagy 
odafigyelések kellenének ezekben az intézményekben, hogy ne legyen ilyen magas ez a szám. Ha 
ehhez a pszichológus munkája kell, vagy más szakemberé, akkor azt biztosítani kellene ezekben 
az intézményekben. Volt egy felmérés, az egyik intézmény készítette, hogy megkérdezte a 
szülőket, hogy hogyan vannak megelégedve az intézményben folyó munkával. A feltett kérdések 
nagy részére a szülő tulajdonképpen nem is tud válaszolni, hiszen nem látja, vagy nem láthatja, 
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hogy milyen elfoglaltságot biztosítanak a gyermekek számára. Ami jelentős, hogy a szülők 59%-a 
kéri azt, hogy a játékos foglalkozások, a játékosság legyen jellemző. Nagyon sajnálja azt, hogy csak 
egy óvoda, az ún. BOSCH óvoda tervezi az idegen nyelv oktatását. Ebbe az irányba is jó lenne 
elmozdulni, hogy a gyermekek már óvodás korukban játékos formában ismerkedhessenek az 
idegen nyelvvel. Nem kis anyagról van szó. A feltételrendszeren lenne lehetőség javítani, ahhoz, 
hogy még színvonalasabban és jobban érezzék magukat a gyermekek.  
 
(dr. Zsemberovszky Mária elhagyta a termet. A bizottság tagjainak száma 4 fő.) 
 
Papp István képviselő elmondta, hogy a Költségvetési, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
megszavazott most egy több millió forintos fűtéskorszerűsítésre vonatkozó anyagot. Az elmúlt 
időszakban elmondható, hogy megpróbálták az erejükhöz képest az intézmények állapotát 
javítani. Ezt ezután is folytatni kívánják pályázatok és egyéb segítségek révén. Az ablakcserék és 
az egyéb felújítások alapján látható, hogy az önkormányzat igyekszik ebben a témában minél 
többet megtenni. Az oktatáspolitikai kérdésben felvetett dologgal kapcsolatosan elmondta, hogy 
az intézményekbe 3 éves kortól járnak a gyermekek kötelezően, ez azért van, mert a mai világban 
a szülők nem tudnak idő hiányában annyit a gyermekekkel foglalkozni, mint amennyit adott 
esetben szeretnének, de van olyan is, aki nem akar. Azzal, hogy a nyelvoktatást építésék be a 
mindennapokba, nagyon egyetért, illetve ami újdonság és a pedagógus körökben megosztó 
véleményt hoz, az egész napos oktatás. Ez is azért van, hogy ne csak oktassák, hanem neveljék is a 
gyerekeket. Ez is azt szolgálja, hogy javuljon a helyzet. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy az iskolaérettség esetén nagyon fontos, hogy az 
óvónők megszűrjék, és ne engedjék iskolába a gyereket, hiszen később ott szembesülnek vele, 
hogy 1-2. osztálynál nem tud tovább menni. Most szükség lett volna a létszám miatt arra, hogy 
menjenek iskolába a gyermekek, de szakmailag ezt nem engedhették meg. Pedig adott esetben az 
5. Sz. Általános Iskola is indíthatott volna még egy osztályt, ha létszámot kapott volna hozzá. 
Annak pedig, hogy az intézményekben logopédiai ellátás legyen, nagyon komoly technikai 
feltételei kell, hogy legyenek. Nem elég egy tükör. Ahhoz logopédus és felszerelés is szükséges. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy ő nem a pedagógusokat marasztalja el 
azért, mert 14 gyerek benn maradt az óvodákban, hanem a körülményeket kellene javítani ahhoz, 
hogy ne legyen 14 lemaradt gyerek a 43 közül. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy korábban már volt arra lehetőség, hogy a gyerekek 
1. osztálytól tanulják az idegen nyelvet, majd ezt a megszűntették. Már az is jó lenne, ha ezt a 
lehetőséget visszakapnák, nem még az, hogy óvodában is tanuljanak. Az pedig, hogy a gyermek 
mikor lesz iskolaérett, az legyen a szakemberek és a szülők döntése. Az, hogy egy évvel később 
megy a gyerek iskolába, semmi máson nem változtat, mint azon, hogy egy sokkal erősebb, 
oktathatóbb gyermeket fog kapni az intézmény. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

134/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
általános iskolák 2011/2012. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 
2011/2012. nevelési évről elfogadja. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

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

135/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
általános iskolák 2011/2012. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 
2011/2012. nevelési évről elfogadja. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

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

136/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
általános iskolák 2011/2012. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) – a jelen határozat mellékletét képező – 
beszámolóját a 2011/2012. nevelési évről elfogadja. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

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

137/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
általános iskolák 2011/2012. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 
2011/2012. nevelési évről elfogadja. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

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

138/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
általános iskolák 2011/2012. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 
2011/2012. nevelési évről elfogadja. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

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

139/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
általános iskolák 2011/2012. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2011/2012. 
nevelési évről elfogadja. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

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

140/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
általános iskolák 2011/2012. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 
2011/2012. nevelési évről elfogadja. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
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Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

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

141/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
általános iskolák 2011/2012. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 
3000 Hatvan, Szabadság út 13.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 
2011/2012. tanévről elfogadja. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

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

142/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
általános iskolák 2011/2012. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) – a jelen határozat mellékletét képező – 
beszámolóját a 2011/2012. tanévről elfogadja. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 10. határozati javaslat 
elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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143/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
általános iskolák 2011/2012. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) – a jelen határozat mellékletét képező – 
beszámolóját a 2011/2012. tanévről elfogadja. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 
 

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

144/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint 
általános iskolák 2011/2012. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent István Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) – a jelen határozat mellékletét képező – 
beszámolóját a 2011/2012. tanévről elfogadja. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 
 

6. napirend: Tájékoztató a 2011/2012. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy nagyon szép 
eredmények születtek az elmúlt tanévben. Ezúton is gratulált minden intézménynek. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság tagjai tudomásul vették a tájékoztatóban foglaltakat. 
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7. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a pályázat augusztus 1. 
napján lesz kiírva és augusztus 31. napjáig lehet a pályázatokat benyújtani. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

145/2012. (VI. 26.) 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 szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a civil szervezetek támogatására 
létrehozott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret, az Ifjúsági keret, a 
Sportfeladatokat, célokat támogató keret és 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 2/e mellékletében a „Civil Alap” elnevezésű sor költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2012. augusztus 1. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-
felügyeleti Iroda útján 

 
8. napirend: Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – 

lokális színterek” című pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozat 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 
elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

146/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok – lokális színterek” című pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozat 
megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
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Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Brunszvik Teréz Óvoda 
(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az 
intézmény pályázatot nyújtson be a TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú, „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” című felhívásra. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a fenntartói támogató nyilatkozat 
aláírására.   
 
Határidő: 2012. július 21. (nyilatkozattételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
9. napirend: Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – 

lokális színterek” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
 
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 
elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

147/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok – lokális színterek” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 99/2012. (II.22.) számú képviselő-
testületi határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2012. június 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

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

148/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
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programok – lokális színterek” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP–6.1.2/11/1A kódszámú, 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek”  című 
felhívásra pályázatot kíván benyújtani Hatvan Város Polgármesteri Hivatala mint 
munkahelyi színtér vonatkozásában. A pályázat 100 %-ban támogatott, önerőt nem 
igényel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat 
benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére.  
 
Határidő: 2012. július 2. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
10. napirend: Előterjesztés az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázathoz szükséges 

támogatói nyilatkozat megadásáról 
 
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 
elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

149/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázathoz 
szükséges támogatói nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Szent István Általános Iskola 
(székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az 
intézmény pályázatot nyújtson be a TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú, „Innovatív iskolák 
fejlesztése” című felhívásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a fenntartói támogató nyilatkozat aláírására.   
 
Határidő: 2012. augusztus14. (nyilatkozattételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 

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

150/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázathoz 
szükséges támogatói nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Kossuth Lajos Általános Iskola 
(székhelye: 3000 Hatvan,  Kossuth tér 1.) fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az 
intézmény pályázatot nyújtson be a TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú, „Innovatív iskolák 
fejlesztése” című felhívásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a fenntartói támogató nyilatkozat aláírására.   
 
Határidő: 2012. augusztus14. (nyilatkozattételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 

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

151/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázathoz 
szükséges támogatói nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a  Kodály Zoltán Általános Iskola 
(székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az 
intézmény pályázatot nyújtson be a TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú, „Innovatív iskolák 
fejlesztése” című felhívásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a fenntartói támogató nyilatkozat aláírására.   
 
Határidő: 2012. augusztus14. (nyilatkozattételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 4. határozati javaslat 
elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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152/2012. (VI. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázathoz 
szükséges támogatói nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola (székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) fenntartója hozzájárul 
ahhoz, hogy az intézmény pályázatot nyújtson be a TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú, 
„Innovatív iskolák fejlesztése” című felhívásra. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a fenntartói támogató nyilatkozat aláírására.   
 
Határidő: 2012. augusztus14. (nyilatkozattételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 

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

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


