
1 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága 2012. június 28-án 7:30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott 
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 

 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese, levezető elnök 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 Meghívottak: 

 Tircsi Erika óvodavezető, Gesztenyéskert Óvoda 

 Kalcsó Mária igazgató, 5. Sz. Általános Iskola 

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

 Polonkai Zoltánné igazgató, Kossuth Lajos Általános Iskola 

 Bakosné Mester Mónika igazgató, Szent István Általános Iskola 

 Tóth Zsolt igazgató, Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium 

 
Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 3 fő jelen 
van, így a bizottság határozatképes.  
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak a napirendek elfogadását. 
A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

153/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2012. június 28-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Nyílt ülés: 

 

 

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

átvételével kapcsolatos intézkedésekről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 



2 

(határozat, minősített többség) 
 
 

 2./ Előterjesztés Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött együttműködési 

megállapodás kiegészítéséről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 

3./ Előterjesztés a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának előkészítéséről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 

 

1. napirend: Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

átvételével kapcsolatos intézkedésekről 
 
Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes ismertette a napirendet.  
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a zeneiskolával kapcsolatos döntéseket már meghozta 
korábban a képviselő-testület. Az átvétellel kapcsolatos egyeztetések során egyértelművé vált, 
hogy az állami fenntartásból önkormányzati fenntartásba történő átmenet ideje a pénzügyi 
vonatkozások, a finanszírozási kérdések tisztázása, rendezése miatt a tervezettnél hosszabb időt 
igényel, s ezért szükségessé vált a fenntartói jog átvételének dátumát 2012. július 31. napjára 
változtatni. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

154/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény átvételével kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) Hatvan Város 
Önkormányzata által 2012. július 31. napjával történő átvétele kapcsán szükséges 
finanszírozási, pénzügyi bejelentések megtételére és az azzal kapcsolatos iratok 
aláírására Hatvan város polgármesterét felhatalmazza. 
 
Határidő: 2012. július 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

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

155/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény átvételével kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 348/2012. (V. 31.) számú határozatát 
módosítja és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) fenntartói jogának 
Hatvan Város Önkormányzata által 2012. július 31. napjával történő, alapító és irányító 
jogokat is érintő átvétele kapcsán felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a fenntartó 
változásról szóló, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal (székhely: 1055 
Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) kötendő megállapodás aláírására.” 
 
Határidő: 2012. július 31. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 

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

156/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény átvételével kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 349/2012. (V. 31.) számú határozatát 
módosítja és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) fenntartói jogának 
Hatvan Város Önkormányzata által 2012. július 31. napjával történő átvétele kapcsán 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 2755 hrsz-ú, 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 36. szám alatti ingatlan vonatkozásában a Heves Megyei 
Intézményfenntartó Központtal (székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) 2012. február 
22. napján megkötött, határozatlan idejű ingyenes használatba adási megállapodást 2012. 
július 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti, és egyben felhatalmazza annak 
aláírására Hatvan város polgármesterét.” 
 
Határidő: 2012. július 30. (a megállapodás megszüntetésének aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

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

157/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény átvételével kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 350/2012. (V. 31.) számú határozatát 
módosítja és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg, 
valamint a határozat mellékletét képező alapító okirat helyébe a jelen határozat 
mellékletét képező alapító okirat lép: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) Hatvan Város 
Önkormányzata által 2012. július 31. napjával történő átvétele kapcsán a jelen határozat 
mellékletét képező alapító okiratot elfogadja.” 
 
Határidő: 2012. július 31. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
2. napirend: Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött együttműködési 

megállapodás kiegészítéséről 
 
Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes ismertette a napirendet.  
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
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A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

158/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött 
együttműködési megállapodás kiegészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező, a 
Robert Bosch Elektronika Kft.-vel 2011. szeptember 14-én megkötött Együttműködési 
megállapodás 1. sz. kiegészítését elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a dokumentum aláírására. 
 
Határidő: 2012. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
3. napirend: Előterjesztés a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának előkészítéséről 
 
Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes ismertette a napirendet.  
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a köznevelési törvény és a közoktatási törvény 
fokozatosan lép életbe, illetve veszti hatályát. Ami a tervezésnél nagyon fontos, a létszámoknak a 
tervezése, a kötelező óráknak a kérdése. Ez még a régi, a közoktatási törvény alapján történik. Az 
óvodák esetében a Gesztenyéskert Óvodában lesz plusz egy Bosch csoport, de csak úgy plusz, 
hogy Bosch csoport, de az összcsoportok száma nem változik az óvodákban. A beiratkozás 
zavartalanul lezajlott. Itt már a korábban megadott fenntartói engedélyek alapján szerepelnek 
újból. Gondolva az óvodák esetében a fejlesztő pedagógusra, illetve a kis csoportszámú óvodák 
esetében az óvodavezetők órakedvezményére. Ez azért fontos, mert ez utóbbit a fenntartó csak 
egy évre adhatja meg, így ha szükség van rá, akkor ezt minden évben újra engedélyeznie kell. 
Ami újdonság, az a városi óvodai munkaközösség létrejötte. Véleménye szerint ez egy nagyon 
pozitív fenntartói intézkedés. Ez fenntartói többlet. Pénzügyi forrást is igényel, hisz gyakorlatilag 
itt egy hosszú távú együttműködés alakulhat ki, hiszen az óvodák fenntartása továbbra is az 
önkormányzatnál marad. Az iskolai beiratkozás kapcsán elmondható, hogy az is zavartalan volt. 
Kevesebb gyerek van, lehet látni, hogy sok az óvodában maradó. Ez nyilván valóan befolyásolja 
az induló osztályoknak, tanulócsoportoknak a számát. Itt a fenntartó megerősítette azokat a 
kedvezményeket, fenntartói többleteket, amik eddig is ott voltak. További bővítés is van, hiszen a 
városi pedagógus munkaközösség is létrejöhet. Azt is látni kell, hogy a kevesebb tanuló 
következtében nem tudják tartani az osztályok számát, így a tavalyi évhez képest kettő osztállyal 
kevesebb van ebben az évben. Ebből következik, hogy a feladatcsökkenésből adódó 
létszámcsökkentést is tartalmaz az anyag. A középfok esetében felhívta a figyelmet, hogy a 
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola megszűnik augusztus 31. 
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napjával, ugyanakkor létrejön az egyházi szakközépiskola. Az önkormányzat fenntartásában 
marad továbbra is a Bajza és a DISZI. A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola esetében a 
tantárgyfelosztás változásai és a szerkezeti átalakítás következtében 2 álláshely megszüntetésre 
kerül. A DISZI esetében az igazgató kérte a harmadik gyakorlati oktatásvezető-helyettest, amely 
teljesen indokolt. A táblázatok mindazt tartalmazzák, amit a képviselő-testület engedélyez, így 
azok a mérvadóak a következő tanév tervezése során. A táblázatok az intézményvezetőkkel 
történt egyeztetések alapján készültek el. 
 
Tóth Zsolt igazgató elmondta, hogy a mindennapos testnevelés az intézménye esetében 10 
osztály, ami egy álláshely. Ez nem is gond, hiszen az üres álláshely terhére megoldható, de nem 
tartalmazza a táblázat. Ez a fenntartói többletóra vagy a szükséges órát kellene 27,5-ről 30-ra 
emelni?  
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a mindennapos testnevelés még elég képlékeny 
állapotban van. Júniusban még csak tervezés van, aztán augusztusban újra előkerülnek bizonyos 
témák, amik ismét a képviselő-testület elé kerülnek előterjesztés formájában, mivel ez a dolog is 
még változhat, így ezzel is várhatóan augusztusban újra kell foglalkozni. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy ez a mindennapos testnevelés milyen 
szinten lesz? Beépül majd a tantervekbe? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy jelen pillanatban a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően kell ezeket elkészíteni. Az még a köznevelési törvényben nem lépett életbe. Jelen 
pillanatban iskolai sportkör terhére kell megoldani. Ez egy átmeneti év a jogszabályok hatályba 
lépését tekintve.  
 
Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes javasolta, hogy a tanév elején legyen egy tájékoztató a 
pedagógusok számára, ami a jogszabályi változásokat vázolja. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy terveznek ilyen előadásokat. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

159/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gesztenyéskert Óvodában 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 2012. augusztus 1. napjától a 10 dajka 
álláshely helyett 11 dajka álláshelyet, valamint a 2 egyéb dolgozói álláshely helyett 3 
egyéb dolgozói álláshelyet engedélyez. Az 1 dajka álláshely és az 1 egyéb dolgozói 
álláshely bővítésnek pénzügyi fedezeteként a Robert Bosch Elektronikai Kft. (székhely: 
3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) által havonta fizetendő rendszeres működtetési 
hozzájárulás szolgál. 
 
Határidő: 2012. július 31. (értesítésre) 
         2012. július 31. (pénzügyi fedezet beépítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
      Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

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

160/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről 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 1. sz. melléklet harmadik részének II. 5. pontját figyelembe véve a Csicsergő 
Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), a Varázskapu Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) és a Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) óvodavezetőinek kötelező óraszámát a 2012/2013. nevelési évben heti 
21 órával csökkenti, így ellátandó kötelező óraszámuk heti 6 óra.  
 
Határidő: 2012. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

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

161/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
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előkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012/2013. nevelési évben is 
engedélyezi a 2 fejlesztő óvodapedagógus álláshelyet. Óhatvanban az 1 fő fejlesztő 
óvodapedagógus a Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 
közalkalmazotti állományában, Újhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a 
Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) személyi állományában van. 
Munkaidejük megosztásra kerül az érintett településrész óvodái között.  
 
Határidő: 2012. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

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

162/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012/2013. nevelési évben indítandó 
óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 
1. óhatvani városrészben összesen: 17 csoport 
a) Brunszvik Teréz Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 

 4 óvodai csoport; 
b) Napsugár Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 

4 óvodai csoport; 
c) Százszorszép Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 

6 óvodai csoport; 
d) Vörösmarty téri Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

3 óvodai csoport; 
2. újhatvani városrészben összesen: 14 csoport 
e) Csicsergő Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 

3 óvodai csoport; 
f) Gesztenyéskert Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 

8 óvodai csoport; 
g) Varázskapu Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 

3 óvodai csoport. 
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Mindegyik óvodai csoport a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. 
mellékletében meghatározott átlaglétszám (20 fő) felett szervezhető, és az óvodavezetők 
a más településről jelentkezett gyermekeket is felvehetik. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 5. határozati 
javaslat elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

163/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általános iskolai 
beiratás alapján, a más településről felvételt kérő gyerekeket és az évfolyamismétlő 
tanulókat is figyelembe véve a Kossuth Lajos Általános Iskolában 2 osztály, az 5. Sz. 
Általános Iskolában 1 osztály, a Kodály Zoltán Általános Iskolában 2 osztály és a Szent 
István Általános Iskolában 2 osztály, azaz összesen 7 első osztály indítását engedélyezi a 
2012/2013. tanévben. Az osztályok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. 
számú mellékletének I. részében meghatározott átlaglétszám (21 fő) fölött szervezhetőek. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 6. határozati 
javaslat elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

164/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről szóló előterjesztést, 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.) részére 2012. szeptember 1. napjától 11 óra/hét 
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fenntartói többletórát, s ezért további 0,5 pedagógus álláshelyet biztosít, aminek 
következtében az intézményben az 1 iskolapszichológus álláshely mellett 31 pedagógus 
álláshelyet engedélyez. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 7. határozati 
javaslat elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

165/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5. Sz. Általános Iskolában 
(székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.) az ellátandó feladatok csökkenése, azaz a 
kevesebb osztály, valamint a intézményi túlóraszám megfelelő mértékű biztosítása miatt 
2012. szeptember 1. napjától 2 pedagógus álláshelyet megszüntet, és így az engedélyezett 
pedagógus álláshelyek száma 26-ról 24-re módosul. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 8. határozati 
javaslat elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

166/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Általános Iskolában 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) az előzetes igényfelmérés alapján a 
2012/2013. tanévben 4 helyett 3 napközis csoportot, valamint 1 tanulószobai csoport 
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helyett 2 tanulószobai csoportot engedélyez. A feladatváltozásból adódóan a 
feladatcsökkenés intézményi szinten 7,5 óra/hét.  
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 9. határozati 
javaslat elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

167/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent István Általános Iskolában 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) az ellátandó feladatok csökkenése, azaz a 
kevesebb osztály miatt 2012. szeptember 1. napjától 1 pedagógus álláshelyet megszüntet, 
aminek következtében az intézményben az 1 iskolapszichológus álláshely mellett 30 
pedagógus álláshelyet engedélyez. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.  

 
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 10. 
határozati javaslat elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

168/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város pedagógusai szakmai 
munkájának elősegítése, az intézményi kapcsolatok fejlesztése, a közoktatási rendszer 
átalakulásából következő feladatok közös megoldása érdekében egyetért az óvodavezetői 
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városi munkaközösség, a természettudományi városi munkaközösség, a 
társadalomtudományi városi munkaközösség, az idegen nyelvi városi munkaközösség, 
valamint az alsó tagozatos városi munkaközösség 2012. szeptember 1. napjától történő 
létrehozásával. A képviselő-testület az 5 városi munkaközösség működésének elősegítése 
érdekében a munkaközösségvezetők személyéhez köthető közoktatási intézményekben 
1-1 óra/hét fenntartói órakedvezményt, valamint 1-1 munkaközösségvezetői pótlékot 
biztosít.  
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.  

 
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 11. 
határozati javaslat elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

169/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről 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 a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), a 
Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), az 5. Sz. 
Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), valamint a Szent István 
Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) tekintetében 2012. szeptember 
1. napjától az osztályok, napközis csoportok, tanulószobai csoportok számát, a fenntartói 
többletóraszámot, mindösszesen a feladatellátási óraszám szükségletet, az 
órakedvezményeket, valamint pedagógus álláshelyek számát és a túlórák számát a 
határozat 1-4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.  
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.  

 
 
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 12. 
határozati javaslat elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

170/2012. (VI. 28.) 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 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) a végbemenő 
strukturális változások, a túlórák alacsony intézményi száma, valamint mivel nem 
minden pedagógusnak lehet végzettségének megfelelő feladatot adni 2 pedagógus 
álláshelyet 2012. szeptember 1. napjától megszüntet, azzal, hogy az ellátandó feladatra 
továbbra is biztosítja a heti 44 órát. A képviselő-testület a 2012/2013. tanévben is biztosít 
az iskola részére 22 óra/hét fenntartói többletórát az emelt szintű csoportok, valamint az 
emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés érdekében. Az intézményben 2012. 
szeptember 1. napjától az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma beleértve az 
iskolapszichológus álláshelyet is 37,5-ről 35,5-re módosul. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.  

 
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 13. 
határozati javaslat elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

171/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumban (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a) a jelenlegi 2 
gyakorlati oktatásvezető-helyettes helyett 2012. szeptember 1. napjától 3 gyakorlati 
oktatásvezető-helyettest engedélyez és ennek érdekében a heti 5 óra órakedvezmény 
pénzügyi fedezetét az intézmény részére biztosítja. 
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.  

 
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 14. 
határozati javaslat elfogadását. 
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A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

172/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről 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 a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 17.), valamint a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégiumban (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a) tekintetében 2012. szeptember 1. 
napjától az osztályok számát, a fenntartói többletóraszámot, mindösszesen a 
feladatellátási óraszám szükségletet, az órakedvezményeket, valamint pedagógus 
álláshelyek számát és a túlórák számát a határozat 1-2. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.  
 
Határidő: 2012. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.  

 
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 15. 
határozati javaslat elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

173/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hatvanban 
működő önkormányzati fenntartású óvodák, általános iskolák, valamint középiskolák 
2012/2013. tanévi feladatellátására vonatkozóan a maximális osztály- és csoportlétszámtól 
való eltérés engedélyezéséről a 2012. augusztusi, munkaterv szerinti képviselő-testületi 
ülésen dönt. 
 
Határidő: 2012. augusztus 30. 
Felelős: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
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A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 16. 
határozati javaslat elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

174/2012. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának 
előkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2012/2013. 
nevelési év, tanév indításának előkészítéséhez kapcsolódó változások tényleges pénzügyi 
kihatása a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet I. félévi módosítása keretében kerül beépítésre. 
 
Határidő: 2012. augusztus 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
A bizottság elnök-helyettese megköszönte a jelenlévőknek a munkát és a részvételt, majd 7:50 
órakor bezárta a nyílt ülést. 
 

k.m.f. 
 
 
 

 ...................................... ....................................  
 Bitter Bettina  Köves Gábor Nándorné 
 jegyzőkönyvvezető  a bizottság elnök-helyettese 


