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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2012. december 13-án 7:30 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 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Szikszai Márta jegyző 

 dr. Paronai Richárd irodavezető, Jegyzői Iroda 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság jelenlévő tagjainak száma 3 fő, így a 
bizottság határozatképes 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek elfogadását. 
A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

268/2012. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2012. december 13-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Nyílt ülés: 

 
 1./ Előterjesztés köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

 2./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodásról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
 

 3./ Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában álláshely bővítéséről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

 4./ Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény önkormányzati 
fenntartásba kerüléséről 
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 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
 

1. napirend: Előterjesztés köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
 
Tarsoly Imre elnök ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt 1. határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

269/2012. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.) 272/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott  alapító okiratát 
2012. december 15-i hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat „Preambulum” című része helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Preambulum 
 

Hatvan Város Önkormányzata  
 
-  az 1979. szeptember 1-jétől 2007. június 30-ig 5. Sz. Általános Iskola,  2007. július 1-jétől Óhatvani 
Óvoda és Általános Iskola 
 

neveket viselő önálló jogi személyiségű intézmény jogutódja számára - a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) bekezdése 
értelmében - az alábbi okiratot adja ki:” 
 
2. Az alapító okirat 1. pontjának címe helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„1. A köznevelési intézmény neve, az alapító, a fenntartó és az irányító szerv neve és címe:” 
 
3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. A köznevelési intézmény adatai, tevékenysége: 
 
2.1. A köznevelési intézmény típusa: általános iskola 
2.2. Az általános iskola évfolyamainak száma: 1-8. évfolyam 
 
2.3. A köznevelési intézmény jogállása: önálló jogi személy 
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2.4. A köznevelési intézmény OM azonosítója: 201495 
 
2.5. A köznevelési intézmény székhelye: 3000 Hatvan, Szabadság út 13. 
 
 címe:  5. Sz. Általános Iskola 
 3000 Hatvan, Szabadság út 13. 
 
2.6 Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:  416 fő 
 
2.7. A köznevelési intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: 
 
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Hatvan Város Önkormányzatának tulajdona. 
 
3000 Hatvan, Szabadság út 13.:   3978/57 hrsz. telek 7046 m2   
  beépített alapterület: 1930 m2 

 hasznos alapterület: 3649 m2 

 16 tanterem, 5 szaktanterem, 1 könyvtárterem, 1 tornaterem 
 ebédlő, főzőkonyha”  
 
2.8. A köznevelési intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: 
 
A köznevelési intézmény jogosultsága ezen vagyontárgyak rendeltetésszerű használatára terjed ki az 
önkormányzat vagyonáról- és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 
szóló rendelet alapján. 
 
2.9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Általános iskolai oktatás és nevelés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és 
(4) bekezdései értelmében.  
    8520 Alapfokú oktatás 
    8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás  
 
2.10. A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenysége: 
 
Alaptevékenységi szakágazat 
852010 Alapfokú oktatás  
 
Az intézmény Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott pedagógiai 
program alapján működik. Köznevelési feladatainak ellátásához iskolai könyvtára van. 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége 
 
 8520 Alapfokú oktatás 
 
852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Az általános iskola 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja 
szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, 
oktatás, továbbá az iskolaotthonos oktatás. 
 
852021 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
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Az általános iskola 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja 
szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, 
oktatás. 
 
852012 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1-4. évfolyamán történő oktatásával 
összefüggő speciális eszközök, foglalkozások, ellátás (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász).  
 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi fogyatékos 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, autista, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulókat. Az 
enyhe mértékben értelmi fogyatékos tanulók ellátása feladat a 2010-2011. tanévtől felmenő 
rendszerben megszűnik. 
 
852022 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5-8. évfolyamán történő oktatásával 
összefüggő speciális eszközök, foglalkozások, ellátás (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász).  
 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi fogyatékos 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, autista, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének  súlyos rendellenességével küzdő tanulókat. Az 
enyhe mértékben értelmi fogyatékos tanulók ellátása feladat a 2010-2011. tanévtől felmenő 
rendszerben megszűnik. 
 
 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
 
855911 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
A közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások  
A napközis csoportok terhére iskolaotthonos osztályok is szervezhetők. 
 
855912 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
A közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű 
gyermekek speciális ellátása. 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a 852012 és 852022 számú 
feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelését. 
A napközis csoportok terhére iskolaotthonos osztályok is szervezhetők. 
 
855914 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
A közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások. 
 
855915  
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
A közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű 
gyermekek speciális ellátása. 
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Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a 852012 és 852022 számú 
feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelését. 
 
 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
 
856011 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
A pedagógiai szakszolgálat - kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 
oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátása. 
(Gyógytestneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása) 
 
856099 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
Az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységek 
  
 9312 Sporttevékenység és támogatása 
 
931204  
Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása 
A gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú 
oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozása 
 
 56 Vendéglátás 
 
562913 
Iskolai intézményi étkeztetés 
A közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés  
 
562917 
Munkahelyi étkeztetés  
A munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetés  
 
 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
910121 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Oktatási intézményeknek a tankönyvtámogatás keretében vásárolt tartós tankönyvek beszerzése. 
 
910122 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
A feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és 
tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok 
készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések 
(pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei) telepítésével és 
működtetése. 
 
910123 
Könyvtári szolgáltatások 
A rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben 
használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak 
szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal 
(a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések 
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számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és 
egyéb tevékenysége. 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
2.11. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
 

Önállóan működő költségvetési szerv. 
 
2.12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
A munkáltatói intézkedések megtételéről, a foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáról a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottakról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet rendelkezik.  
 
2.13. A köznevelési intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
 
Az intézmény élén igazgató áll, aki magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 
Az igazgatót a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás keretében 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg.” 
 
4. Az alapító okirat 3.2.-3.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„3.2. A köznevelési intézmény felügyeleti szerve: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 
3.3. A köznevelési intézmény képviseletére jogosultak: 
 
A köznevelési intézmény képviseletét az igazgató látja el. 
 
Az igazgató a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a végrehajtásáról rendelkező 
rendeletekben valamint egyéb jogszabályokban meghatározott jogkörét esetenként, vagy az ügyek 
meghatározott körében az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak figyelembe 
vételével helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.” 
 
5. 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 272/2011. (V. 26.) számú határozatával 
 jóváhagyott, a …..../2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okirat 
2012. december 15. napjától hatályos.” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határidő: 2012. december 15. (az alapító okirat kiadására) 



7 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt 2. határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

270/2012. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, 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 u. 2.) 273/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott  
alapító okiratát 2012. december 15-i hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat „Preambulum” című része helyébe  a következő rendelkezés lép: 
 
„Preambulum 
 

Hatvan Város Önkormányzata  
 
- az 1986. szeptember 1-jétől 6. Sz. Általános Iskola, 1989. szeptember 1-jétől Kodály Zoltán Általános 
Iskola, 1992. szeptember 1-jétől 1999. augusztus 31-ig 6 osztályos gimnáziumot is működtető Kodály 
Zoltán Általános Iskola és Gimnázium, 1999. szeptember 1-jétől Kodály Zoltán Általános Iskola  2007. 
július 1-jétől Óhatvani Óvoda és Általános Iskola 
 

neveket viselő önálló jogi személyiségű intézmény jogutódja számára - a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) bekezdése 
értelmében - az alábbi okiratot adja ki:” 
 
2. Az alapító okirat 1. pontjának címe helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
      „1. A köznevelési intézmény neve, az alapító, a fenntartó és az irányító szerv neve és címe:” 
 
3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. A köznevelési intézmény adatai, tevékenysége: 
 
2.1. A köznevelési intézmény típusa: általános iskola 
2.2. Az általános iskola évfolyamainak száma: 1-8. évfolyam 
 
2.3. A köznevelési intézmény jogállása: önálló jogi személy 
 
2.4. A köznevelési intézmény OM azonosítója: 201486 
 
2.5. A köznevelési intézmény székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. 
 
 címe:  Kodály Zoltán Általános Iskola 
 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. 
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. 
2.6. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:  416 fő 
  
2.7. A köznevelési intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: 
 
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Hatvan Város Önkormányzatának tulajdona. 
 
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.: 5109/2 hrsz. telek: 10496 m2  

        beépített alapterület: 5136 m2 

       hasznos alapterület: 4400 m2 

       16 tanterem, 8 szaktanterem, 1 könyvtárterem, 1 tornaterem 
          ebédlő, főzőkonyha   
 
 
2.8. A köznevelési intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: 
 
A köznevelési intézmény jogosultsága ezen vagyontárgyak rendeltetésszerű használatára terjed ki az 
önkormányzat vagyonáról- és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 
szóló rendelet alapján. 
 
2.9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Általános iskolai oktatás és nevelés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és 
(4) bekezdései értelmében.  
    8520 Alapfokú oktatás 
     8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás  
 
2.10. A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenysége: 
 
Alaptevékenységi szakágazat 
852010 Alapfokú oktatás  
 
Az intézmény Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott pedagógiai 
program alapján működik. Közoktatási feladatainak ellátásához iskolai könyvtára van. 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége 
 
 8520 Alapfokú oktatás 
 
852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Az általános iskola 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja 
szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, 
oktatás, továbbá az iskolaotthonos oktatás. 
 
852021 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Az általános iskola 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja 
szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, 
oktatás. 
 
852012 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
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Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1-4. évfolyamán történő oktatásával 
összefüggő speciális eszközök, foglalkozások, ellátás (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász). 
 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi fogyatékos 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulókat.  
 
852022 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5-8. évfolyamán történő oktatásával 
összefüggő speciális eszközök, foglalkozások, ellátás (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász).  
 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi fogyatékos 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulókat.  
 
 
 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
 
855911 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
A közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások  
A napközis csoportok terhére iskolaotthonos osztályok is szervezhetők. 
 
855912 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
A közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű 
gyermekek speciális ellátása. 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a 852012 és 852022 számú 
feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelését. 
A napközis csoportok terhére iskolaotthonos osztályok is szervezhetők. 
 
 
855914 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
A közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások. 
 
855915  
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
A közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű 
gyermekek speciális ellátása. 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a 852012 és 852022 számú 
feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelését. 
 
  
  
 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
 
856011 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
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A pedagógiai szakszolgálat - kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 
oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátása. 
(Gyógytestneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása) 
 
856099 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
Az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységek  
 
 9312 Sporttevékenység és támogatása 
 
931204  
Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása 
A gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú 
oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozása 
 
 56 Vendéglátás 
 
562913 
Iskolai intézményi étkeztetés 
A közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés. 
 
562917 
Munkahelyi étkeztetés  
A munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetés.  
 
  
 
 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
910121 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Oktatási intézményeknek a tankönyvtámogatás keretében vásárolt tartós tankönyvek beszerzése. 
 
910122 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
A feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és 
tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok 
készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések 
(pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei) telepítésével és 
működtetése. 
 
910123 
Könyvtári szolgáltatások 
A rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben 
használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak 
szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal 
(a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések 
számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és 
egyéb tevékenysége. 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
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Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
2.11. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
 

Önállóan működő költségvetési szerv. 
 
2.12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
A munkáltatói intézkedések megtételéről, a foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáról a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottakról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet rendelkezik.  
 
2.13. A köznevelési intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
 
Az intézmény élén igazgató áll, aki magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 
 
Az igazgatót a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás keretében 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg.” 
 
4. Az alapító okirat 3.2.-3.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„3.2. A köznevelési intézmény felügyeleti szerve: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 
3.3. A köznevelési intézmény képviseletére jogosultak: 
 
A köznevelési intézmény képviseletét az igazgató látja el. 
 
Az igazgató a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a végrehajtásáról rendelkező 
rendeletekben valamint egyéb jogszabályokban meghatározott jogkörét esetenként, vagy az ügyek 
meghatározott körében az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak figyelembe 
vételével helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.” 

 
5. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„7. Záró rendelkezés: 
 
Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
 
A Kodály Zoltán Általános Iskola alapító okiratát Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
273/2011. (V. 26.) számú határozatával jóváhagyott, a ..... /2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi 
határozattal módosított alapító okirat 2012. december 15. napjától hatályos.” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határidő: 2012. december 15. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt 3. határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

271/2012. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 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.) 274/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott  alapító 
okiratát 2012. december 15-i hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat „Preambulum” című része helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Preambulum 
 

Hatvan Város Önkormányzata  
 
- az 1894-ben alapított, 1910-től 1931-ig Hatvani Állami Népiskola, 1931-től 1940-ig Hatvan-
Belközösségi Magyar Királyi Állami Népiskola, 1940-től 1946-ig Belközösségi Állami Elemi Iskola 
Hatvan, 1946-tól 1948-ig I. sz. Belvárosi Állami Általános Fiúiskola Hatvan és II. sz. Belvárosi Állami 
Általános Leányiskola Hatvan, 1948-tól 1972-ig I. Sz. Állami Általános Iskola Hatvan, 1972-től 1994-ig 
I. Sz. Általános Iskola Hatvan, 1994-től 2007-ig Kossuth Lajos Általános Iskola, 2007. július 1-jétől 
Óhatvani Óvoda és Általános Iskola 
 

neveket viselő önálló jogi személyiségű intézmény jogutódja számára - a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) bekezdése 
értelmében - az alábbi okiratot adja ki:” 
 
2. Az alapító okirat 1. pontjának címe helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „1. A köznevelési intézmény neve, az alapító, a fenntartó és az irányító szerv neve és címe:” 
 
3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. A köznevelési intézmény adatai, tevékenysége: 
 
2.1. A köznevelési intézmény típusa: általános iskola 
2.2. Az általános iskola évfolyamainak száma: 1-8. évfolyam 
 
2.3. A köznevelési intézmény jogállása: önálló jogi személy 
 
2.4. A köznevelési intézmény OM azonosítója: 201476 
 
2.5. A köznevelési intézmény székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1. 
 
 címe:  Kossuth Lajos Általános Iskola 
 3000 Hatvan, Kossuth tér 1. 
. 
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2.6. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 416  fő  
  
2.7. A köznevelési intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: 
 
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Hatvan Város Önkormányzatának tulajdona. 
 
Hatvan, Kossuth tér 1.: 2993 hrsz. telek: 4623 m2  

 (székhely) beépített alapterület: 1830 m2 

 hasznos alapterület: 2719 m2 

 14 tanterem, 5 szaktanterem, 1 könyvtárterem, 1 tornaterem 
 ebédlő, melegítőkonyha 
 
2.8. A köznevelési intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: 
 
A köznevelési intézmény jogosultsága ezen vagyontárgyak rendeltetésszerű használatára terjed ki az 
önkormányzat vagyonáról- és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 
szóló rendelet alapján. 
 
2.9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Általános iskolai oktatás és nevelés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és 
(4) bekezdései értelmében.  
 8520 Alapfokú oktatás 
     8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás  
 
2.10. A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenysége: 
 
Alaptevékenységi szakágazat 
852010 Alapfokú oktatás  
 
Az intézmény Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott pedagógiai 
program alapján működik. Közoktatási feladatainak ellátásához iskolai könyvtára van. 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége 
 
 8520 Alapfokú oktatás 
 
852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Az általános iskola 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja 
szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, 
oktatás, továbbá az iskolaotthonos oktatás. 
 
852021 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Az általános iskola 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja 
szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, 
oktatás. 
 
852012 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
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Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1-4. évfolyamán történő oktatásával 
összefüggő speciális eszközök, foglalkozások, ellátás (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász)  
 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi fogyatékos 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének  súlyos rendellenességével küzdő tanulókat.  
 
852022 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5-8. évfolyamán történő oktatásával 
összefüggő speciális eszközök, foglalkozások, ellátás (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász).  
 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi fogyatékos 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulókat.  
 
 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
 
855911 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
A közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások  
A napközis csoportok terhére iskolaotthonos osztályok is szervezhetők. 
 
855912 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
A közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű 
gyermekek speciális ellátása. 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a 852012 és 852022 számú 
feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelését. 
A napközis csoportok terhére iskolaotthonos osztályok is szervezhetők. 

 
855914 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
A közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások. 
 
855915  
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
A közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű 
gyermekek speciális ellátása. 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a 852012 és 852022 számú 
feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelését. 
 
 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
 
856011 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
A pedagógiai szakszolgálat - kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 
oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátása. 
(Gyógytestneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása) 
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856099 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
Az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységek  
 
 9312 Sporttevékenység és támogatása 
 
931204  
Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása 
A gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú 
oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozása 
 
 56 Vendéglátás 
 
562913 
Iskolai intézményi étkeztetés 
A közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés  
 
562917 
Munkahelyi étkeztetés  
A munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetés  
 
  
 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
910121 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Oktatási intézményeknek a tankönyvtámogatás keretében vásárolt tartós tankönyvek beszerzése. 
 
910122 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
A feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és 
tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok 
készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések 
(pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei) telepítésével és 
működtetése. 
 
910123 
Könyvtári szolgáltatások 
A rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben 
használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak 
szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal 
(a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések 
számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és 
egyéb tevékenysége. 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
2.11. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
 

Önállóan működő költségvetési szerv. 
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2.12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
A munkáltatói intézkedések megtételéről, a foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáról a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottakról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet rendelkezik.  
 
2.13. A köznevelési intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
 
Az intézmény élén igazgató áll, aki magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 
 
Az igazgatót a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás keretében 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg.” 
 
4. Az alapító okirat 3.2.-3.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„3.2. A köznevelési intézmény felügyeleti szerve: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 
3.3. A köznevelési intézmény képviseletére jogosultak: 
 
A köznevelési intézmény képviseletét az igazgató látja el. 
 
Az igazgató a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a végrehajtásáról rendelkező 
rendeletekben valamint egyéb jogszabályokban meghatározott jogkörét esetenként, vagy az ügyek 
meghatározott körében az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak figyelembe 
vételével helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.” 
 
 
5. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„7. Záró rendelkezés: 
 
Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
 
A Kossuth Lajos Általános Iskola alapító okiratát Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
274/2011. (V. 26.) számú határozatával jóváhagyott, a …..... /2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi 
határozattal módosított alapító okirat 2012. december 15. napjától hatályos.” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határidő: 2012. december 15. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt 4. határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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272/2012. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, 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.) 275/2011. (V. 26.) számú határozatával jóváhagyott, az 526/2011. (IX. 14.) 
számú képviselő-testületi határozattal módosított  alapító okiratát 2012. december 15-i hatályba lépés 
mellett az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat „Preambulum” című része helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Preambulum 
      Hatvan Város Önkormányzata  
 
- az 1959/60-as tanévtől az 1960/61-es tanévig Hámán Kató Állami Általános Iskola, az 1961/62-es 
tanévtől az 1989/90-es tanévig Hámán Kató Általános Iskola, az 1990/91-es tanévtől 1999. december 31-
ig 4. Sz. Általános Iskola, 2000. január 01-jétől I. István Általános Iskola, 2007. július 1-jétől Újhatvani 
Óvoda és Általános Iskola 
 

neveket viselő önálló jogi személyiségű intézmény jogutódja számára - a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1)-(3) bekezdése 
értelmében - az alábbi okiratot adja ki:” 
 
2. Az alapító okirat 1. pontjának címe helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
      „1. A köznevelési intézmény neve, az alapító, a fenntartó és az irányító szerv neve és címe:” 
 
3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. A köznevelési intézmény adatai, tevékenysége: 
 
2.1. A köznevelési intézmény típusa:  általános iskola 
2.2. Az általános iskola évfolyamainak száma: 1-8. évfolyam 
 
2.3. A köznevelési intézmény jogállása: önálló jogi személy 
 
2.4. A köznevelési intézmény OM azonosítója: 201496 
 
2.5. A köznevelési intézmény székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. 
                                                          címe: Szent István Általános Iskola 
                                                                    3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. 
. 
2.6. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 624 fő  
  
 
2.7. A köznevelési intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: 
 
A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon Hatvan Város Önkormányzatának tulajdona. 
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3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.:   2601/1 hrsz. telek:     11719 m2  

             beépített alapterület:    2400 m2 

          hasznos alapterület:                 4211 m2 

             16 tanterem, 6 szaktanterem, 1 könyvtárterem, 2 kisterem,  
          1 egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség, 2 tornaterem,  
                                                                                                        1 ebédlő, 1 melegítőkonyha” 

 
2.8. A köznevelési intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: 
 
A köznevelési intézmény jogosultsága ezen vagyontárgyak rendeltetésszerű használatára terjed ki az 
önkormányzat vagyonáról- és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 
szóló rendelet alapján. 
 
2.9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Általános iskolai oktatás és nevelés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és 
(4) bekezdései értelmében.  
      8520 Alapfokú oktatás 
     8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás  
 
2.10. A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenysége: 
 
Alaptevékenységi szakágazat 
852010 Alapfokú oktatás  
 
Az intézmény Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott pedagógiai 
program alapján működik. Köznevelési feladatainak ellátásához iskolai könyvtára van. 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége 
 
 8520 Alapfokú oktatás 
 
852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Az általános iskola 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja 
szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, 
oktatás, továbbá az iskolaotthonos oktatás. 
 
852021 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Az általános iskola 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja 
szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, 
oktatás. 
 
852012 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1-4. évfolyamán történő oktatásával 
összefüggő speciális eszközök, foglalkozások, ellátás (pl. akadálymentesítés, logopédus, 
gyógytornász)  
 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi fogyatékos 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, a megismerő 
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funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulókat. 
 
852022 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5-8. évfolyamán történő oktatásával 
összefüggő speciális eszközök, foglalkozások ellátás (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász)  
 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi fogyatékos 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulókat. 
 
 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
 
855911 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
A közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások  
A napközis csoportok terhére iskolaotthonos osztályok is szervezhetők. 
 
 
855912 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
A közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű 
gyermekek speciális ellátása. 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a 852012 és 852022 számú 
feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelését. 
A napközis csoportok terhére iskolaotthonos osztályok is szervezhetők. 
 
855914 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
A közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások. 
 
855915  
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
A közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényű 
gyermekek speciális ellátása. 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a 852012 és 852022 számú 
feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelését. 
 
 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
 
856011 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
A pedagógiai szakszolgálat - kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 
oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak ellátása. 
(Gyógytestneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása) 
 
856099 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
Az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységek  
  
 9312 Sporttevékenység és támogatása 
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931204  
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
A gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú 
oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozása 
  
 56 Vendéglátás 
 
562913 
Iskolai intézményi étkeztetés 
A közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés  
 
562917 
Munkahelyi étkeztetés  
A munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetés  
  
 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
910121 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Oktatási intézményeknek a tankönyvtámogatás keretében vásárolt tartós tankönyvek beszerzése. 
 
910122 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
A feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és 
tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok 
készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések 
(pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei) telepítésével és 
működtetése. 
 
910123 
Könyvtári szolgáltatások 
A rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben 
használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak 
szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal 
(a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések 
számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és 
egyéb tevékenysége. 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
 
2.11. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
 

Önállóan működő költségvetési szerv. 
 
2.12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
A munkáltatói intézkedések megtételéről, a foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáról a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottakról szóló 
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1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet rendelkezik.  
 
2.13. A köznevelési intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
 
Az intézmény élén igazgató áll, aki magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 
 
Az igazgatót a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás keretében 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg.” 
 
4. Az alapító okirat 3.2.-3.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„3.2. A köznevelési intézmény felügyeleti szerve: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 
3.3. A köznevelési intézmény képviseletére jogosultak: 
 
A köznevelési intézmény képviseletét az igazgató látja el. 
 
Az igazgató a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a végrehajtásáról rendelkező 
rendeletekben valamint egyéb jogszabályokban meghatározott jogkörét esetenként, vagy az ügyek 
meghatározott körében az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak figyelembe 
vételével helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.” 
5. 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 275/2011. (V. 26.) számú határozatával jóváhagyott, 
az 526/2011. (IX. 14.), valamint a …..... /2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozattal 
módosított alapító okirat 2012. december 15. napjától hatályos.” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határidő: 2012. december 15. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

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

273/2012. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) 436/2011. (VII. 21.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott  egységes szerkezetű alapító okiratát 2012. december 15-i hatályba lépés mellett az alábbiak 
szerint módosítja:   
 
1. Az alapító okirat 1. pontjának címe helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„1. A köznevelési intézmény neve, az alapító, a fenntartó és az irányító szerv neve és címe:” 
 
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„6. A költségvetési szerv alap és vállalkozási tevékenysége: 
 
Alaptevékenységi szakágazat 
853100 Általános középfokú oktatás 
 
Az intézmény Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott pedagógiai 
program alapján működik. Közoktatási feladatainak ellátásához iskolai könyvtára van. 
 
6.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
 8531 Általános középfokú oktatás 
 
853111 
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
A tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, 
érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítése. 
 
853112 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek gimnáziumi oktatásával összefüggő speciális eszközök, 
foglalkozások, ellátás (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász). 
 
Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat. 
 
853121 
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12. évfolyam) 
A tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, 
érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítése.  
 
853122 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12. évfolyam) 
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai oktatásával összefüggő speciális 
eszközök, foglalkozások, ellátás (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász). 
 
Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat. 
 
      5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás 
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559011 
Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára 
A nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára a kollégiumi szálláshely-
szolgáltatás. 
 
      8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
 
855921 
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
A nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése. 
 
855922 
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 
A nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátása. 
 
Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat. 
 
855937  
Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
A máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás. 
 
 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
 
856011 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: gyógytestnevelésre szoruló gyermekek ellátása 
A pedagógiai szakszolgálat - kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 
oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – ellátása. 
 
856099 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységek. 

 
  
 9312 Sporttevékenység és támogatása 
 
931204 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
A gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú 
oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozása. 
  
    56 Vendéglátás 
 
562913 
Iskolai intézményi étkeztetés 
A közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés. 
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562914 
Tanulók kollégiumi étkeztetése 
A közoktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében biztosított étkeztetés. 
 
562917 
Munkahelyi étkeztetés 
A munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetés. 
 
561000 
Éttermi, mozgó vendéglátás 
A fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek, vagy 
a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből – svédasztal -, vagy elfogyasztják a kész ételt 
az adott helyiségben, vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállítják), valamint ételek motoros vagy nem 
motoros járművön, vagy élelmiszer-szállító kocsiban való elkészítésével és azonnali közvetlen 
fogyasztásra való felszolgálása. 
 
562920 
Egyéb vendéglátás 

A máshova nem sorolható, egyéb vendéglátás. 
 
910121 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Oktatási intézményeknek a tankönyvtámogatás keretében vásárolt tartós tankönyvek beszerzése. 
 
910122 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
A feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és 
tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok 
készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések 
(pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei) telepítésével és 
működtetése 
 
910123 
Könyvtári szolgáltatások 
A rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben 
használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak 
szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal 
(a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések 
számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és 
egyéb tevékenység (pl. kiállítás rendezése, ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, 
író-olvasó találkozó, pr- és marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése stb.). 
 
931903 
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás - szabadidős sportolás szervezése, sportesemények 
lebonyolítása 

A máshová nem sorolható, egyéb sporttámogatások. 
 
932918 
Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás 
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Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység 
(kivéve a vásári és vidámparki szórakoztatást).  

 

6.2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”  
 
3. Az alapító okirat 10. pontjának címe helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„10. A köznevelési intézmény vezetőjének kinevezési rendje:” 
 
4. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„13. Az intézmény típusa a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján:  
 
köznevelési intézmény - gimnázium, szakközépiskola” 
 
5. Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
             „15. A köznevelési intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
 A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon közül az alábbiak Hatvan Város 
 Önkormányzata tulajdonát képezik: 
 
 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. 
 2869/1 helyrajzi számon lévő 7882 m2

 
 ingatlan 

 
 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25. 
 2869/4 helyrajzi számon lévő 793  m2 ingatlan”  
 
6. Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„16. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
 
A köznevelési intézmény jogosultsága Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
vagyontárgy/ak rendeltetésszerű használatára terjed ki az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló helyi önkormányzati rendelet 
alapján.” 
 
7. Az alapító okirat az alábbi új 18. és 19. ponttal egészül ki, és az eredeti 18-20. pontok számozása 20-
22. pontokra módosul. 
 
„18. Gimnáziumi ágazatok 
 
01 kódszám: emelt szintű matematika és fizika csoport 
02 kódszám: emelt szintű biológia csoport 
03 kódszám: emelt szintű angol nyelvi csoport 
04 kódszám: emelt szintű német nyelvi csoport 
05 kódszám: emelt szintű spanyol nyelvi csoport 
06 kódszám: humán tantervű csoport 
07 kódszám: általános tantervű csoport 
08 kódszám: sport tagozat 
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19. Szakközépiskolai ágazat 
 
09 kódszám: egészségügyi szakközépiskolai osztály” 
 
8. Az alapító okirat új 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
      „20. A köznevelési intézmény képviseletére jogosultak: 
 
     A köznevelési intézmény képviseletét az igazgató látja el. 
 
   Az igazgató a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a végrehajtásáról 
rendelkező rendeletekben valamint egyéb jogszabályokban meghatározott jogkörét esetenként, vagy 
az ügyek meghatározott körében az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 
figyelembe vételével helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.” 
 
9. Az alapító okirat új 22. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „22. Záradék: 
 
Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 276/2011. (V. 26.) számú határozatával 
jóváhagyott, a 436/2011. (VII. 21.), valamint a ….../2012. (XII. 13.) számú képviselői határozattal 
módosított alapító okirat 2012. december 15. napjától hatályos.” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határidő: 2012. december 15. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

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

274/2012. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 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 
Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a) 277/2011. (V. 26.) számú határozatával jóváhagyott, a 
70/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2012. december 15-i 
hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„9. A költségvetési szerv alap  és vállalkozási tevékenysége: 
 
Alaptevékenységi szakágazat 
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853200 Szakmai középfokú oktatás 
 
Az intézmény jóváhagyott pedagógiai program alapján működik. Közoktatási feladatainak ellátásához 
iskolai könyvtára van. 
 
9.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
 8531 Általános középfokú oktatás 
 
853121 
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam),  
2013. szeptember 1-től: (9-12/14. évfolyam) 
A tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, 
érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítése.  
 
853122 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 
2013. szeptember 1-től: (9-12/14. évfolyam) 
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai oktatásával összefüggő speciális 
eszközök, foglalkozások, ellátás (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász). 
 
Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat. 
 
853124 
Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
2013. szeptember 1-től: (9-12/14. évfolyam) 
A felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a 
meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú 
rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 
megkezdésére történő felkészítése.  
 
853131 
Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
2013. szeptember 1-től: (9-12/14. évfolyam) 
A szakiskolai tanulók nappali rendszerű, Országos Képzési Jegyzékben szereplő, középiskola utolsó 
évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképesítés megszerzésére, 
szakmai vizsgára felkészítő nevelése, oktatása.  
 
853132 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 
2013. szeptember 1-től: (9-12/14. évfolyam) 
Kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatásával összefüggő speciális eszközök, 
foglalkozások, ellátás (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász)  
 
Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat. 
 
 85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés  
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853211 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési 
évfolyamokon  
A közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező 
tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, oktatás.  
 
853214 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 
A felnőttképzésben részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodó 
szakmai elméleti oktatása. 
 
853221 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési 
évfolyamokon 
A közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező 
tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati oktatás.  
 
853224 
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 
A felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodó 
szakiskolai szakmai gyakorlati oktatása. 
 
 8542 Felsőfokú oktatás  
 
854211 
Felsőfokú szakképzés 
A felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési program. A felsőfokú 
szakképzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási 
intézmények által hallgatói - valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján 
szakközépiskolák által tanulói - jogviszony keretében folyó olyan, az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott szakképesítést nyújtó szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, 
amelynek ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben beszámíthatók az azonos 
képzési területhez tartozó alapfokozatot adó képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai 
közösségi jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg. 
  
 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
 
559011  
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
A nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára a kollégiumi szálláshely-
szolgáltatás.  
 
8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
 
855921 
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
A nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése. 
 
 
855922 
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 
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A nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátása. 
 
Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat. 
 
855931 
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
Az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatás és képzés, amelyek nem tartoznak a 851-
854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény 
szerint nyelvi, illetve általános képzésnek minősülnek. 
 
855932 
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  
Az olyan oktatás és képzés, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan 
elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek. 
 
855937 
Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
A máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás. 
  
 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
 
856011 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: gyógytestnevelésre szoruló gyermekek ellátása 
A pedagógiai szakszolgálat - kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő iskolai 
oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – ellátása. 
 
856099 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységek. 
 
 9312 Sporttevékenység és támogatása 
 
931204 
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
A gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú 
oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozása. 
  
 56 Vendéglátás 
 
562913 
Iskolai intézményi étkeztetés 
A közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés. 
 
562914 
Tanulók kollégiumi étkeztetése 
A közoktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében biztosított étkeztetés. 
 
562917 
Munkahelyi étkeztetés 
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A munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetés. 
 
559099 
Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 

Jellemzően a munkás-, nővér- és orvosszállások, illetve a költségvetési szerv dolgozói, hivatalos 
vendégei által igénybe vehető, állandó és átmeneti jelleggel fenntartott szálláshelyek. 
 
561000 
Éttermi, mozgó vendéglátás 
A fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek, vagy 
a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből – svédasztal -, vagy elfogyasztják a kész ételt 
az adott helyiségben, vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállítják), valamint ételek motoros vagy nem 
motoros járművön, vagy élelmiszer-szállító kocsiban való elkészítésével és azonnali közvetlen 
fogyasztásra való felszolgálása. 
 
     562920 
Egyéb vendéglátás 

A máshova nem sorolható, egyéb vendéglátás. 
 
910121 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Oktatási intézményeknek a tankönyvtámogatás keretében vásárolt tartós tankönyvek beszerzése. 
 
910122 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
A feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és 
tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok 
készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések 
(pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei) telepítésével és 
működtetése 
 
910123 
Könyvtári szolgáltatások 
A rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben 
használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak 
szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal 
(a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések 
számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és 
egyéb tevékenység (pl. kiállítás rendezése, ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, 
író-olvasó találkozó, pr- és marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése stb.). 
 
931903 
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás - szabadidős sportolás szervezése, sportesemények 
lebonyolítása 

A máshová nem sorolható, egyéb sporttámogatások. 
 
932918 
Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás 

Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység 
(kivéve a vásári és vidámparki szórakoztatást).  
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9.2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.” 
 
2. Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„16. Az intézmény típusa a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján:  
 
 köznevelési intézmény - szakközépiskola, szakiskola, kollégium” 
 
3. Az alapító okirat 19. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „19. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
 A rendelkezésre bocsájtott ingatlan és ingóvagyon közül az alábbiak Hatvan Város Önkormányzata 
 tulajdonát képezik: 
 
 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a. 
   5324/2 helyrajzi számon lévő 7972 m2

 
területű ingatlan 

 
 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8/b. sz. alatti, 2602 helyrajzi számon lévő 3580 m2  területű, 
 kivett középiskolai művelési ágú ingatlan (tanműhely) a Magyar Állam tulajdonában áll, a 
 vagyonkezelői jogokat a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves 
 Kálmán krt. 54-60.) gyakorolja. 3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 1. sz. alatti, 210 helyrajzi 
 számon lévő 10717 m2 területű ingatlan (tanműhely) Kerekharaszt Község Önkormányzatának 
 tulajdona.” 
 
4. Az alapító okirat 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„20. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
 
A köznevelési intézmény jogosultsága Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
vagyontárgy/ak rendeltetésszerű használatára terjed ki az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló helyi önkormányzati rendelet 
alapján.” 
 
5. Az alapító okirat az alábbi új 22. és 23. ponttal egészül ki, és az eredeti 22-24. pontok számozása 24-
26. pontokra módosul. 
 
„22. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 
       2013. szeptember 1-től: 
       Szakiskola: 9-11. évfolyam 
       Szakközépiskola: 9-12. évfolyam vagy 11-12. évfolyam 
       Ágazati, magasabb követelmények szerinti, érettségi vizsgára felkészítő évfolyam: 
       13. évfolyam 
A szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő 
felkészítő évfolyam. 13. vagy 14. évfolyam 
 
23. Szakmacsoportok, szakképesítések megnevezése és azonosító száma és szakközépiskolai 
ágazatok: 
 
I. Szakmacsoportok:  
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Egyéb szolgáltatások 
Élelmiszeripar 
Építészet 
Faipar 
Gépészet 
Informatika 
Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció 
Könnyűipar 
Közlekedés 
Művészet, közművelődés, kommunikáció 
Vendéglátás, turisztika 
 
II. Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezése, azonosító 
száma: 
 
Asztalos       34 522 02 
Autóelektronikai műszerész    54 525 01 
Autószerelő      54 525 02 
Díszműkovács      34 211 01 
Eladó       34 341 01 
Elektromos gép- és készülékszerelő   34 522 02 
Épület- és szerkezetlakatos    34 582 03 
Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító  34 542 03 
Férfiszabó      34 542 04 
Festő, mázoló, tapétázó     34 582 04 
Fodrász       55 815 01 
Gépi forgácsoló      34 521 03 
Gyakorló fodrász      52 815 01 
Gyártósori gépbeállító     34 521 05 
Hegesztő       34 521 06 
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő   34 582 05 
Ipari gépész      34 521 04 
Karosszérialakatos     34 526 06 
Kőfaragó, műköves és épületszobrász   34 582 07 
Kőműves és hidegburkoló    34 582 08 
Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő  34 582 09 
Logisztikai ügyintéző     54 345 01 
Mechatronikai technikus     54 523 04 
Műszaki informatikus     54 481 05 
Női szabó      34 542 06 
Pék       34 541 04 
Számítógép-szerelő, karbantartó    34 523 02 
Szárazépítő      34 582 10 
Vendéglátó eladó     34 811 05 
Villanyszerelő      34 522 04 
Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő   34 582 12 

 
     III. Szakközépiskolai ágazatok: 
 
 Gépészet 
 Informatika 
 Kereskedelem 
Közlekedésgépész” 
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6. Az alapító okirat új 24. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„24. A köznevelési intézmény képviseletére jogosultak: 
 
A köznevelési intézmény képviseletét az igazgató látja el. 
 
Az igazgató a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a végrehajtásáról rendelkező 
rendeletekben valamint egyéb jogszabályokban meghatározott jogkörét esetenként, vagy az ügyek 
meghatározott körében az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak figyelembe 
vételével helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.” 
 
7. Az alapító okirat új 26. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
  „26. Záradék: 
 
Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 277/2011. (V. 26.) számú határozatával 
jóváhagyott, a 70/2012. (II. 22.), valamint a …..../2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozattal 
módosított alapító okirat 2012. december 15. napjától hatályos.” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határidő: 2012. december 15. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
2. napirend: Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodásról 
 
Tarsoly Imre elnök ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

275/2012. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodásról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal 
kötendő a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás 
átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló, a határozat mellékletét 
képező megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 15. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 
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3. napirend: Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában álláshely bővítéséről 
 
Tarsoly Imre elnök ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

276/2012. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában álláshely bővítéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólag engedélyez a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) részére 2012. december 1. napjától további 
0,5  fő pedagógus álláshelyet, valamint 1 fő pedagógiai asszisztensi álláshelyet laboráns munkakörben 
a felmerülő feladatok ellátására. Az álláshely bővítés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetését nem terheli.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
4. napirend: Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény önkormányzati fenntartásba 
kerüléséről 
 
Tarsoly Imre elnök ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

277/2012. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény önkormányzati 
fenntartásba kerüléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. 
törvény 30. §-ának rendelkezései alapján a Heves Megyei Múzeumi Szervezet (székhely: 3300 Eger, 
Vár u. 1.) tagintézményeként működő Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény fenntartói 
jogának átvétele céljából a Heves Megyei Intézményfenntartó Központtal (székhely: 3300 Eger, 
Kossuth Lajos u. 9.) megállapodást köt, és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 



35 

Határidő: 2012. december 14. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

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

278/2012. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény önkormányzati 
fenntartásba kerüléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) nevét Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
elnevezésre módosítja 2013. január 1. napi hatállyal.  
 
Határidő: 2013. január 1. (hatályba lépésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

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

279/2012. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény önkormányzati 
fenntartásba kerüléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) alapító okiratát az intézmény névváltozása és fenntartói 
jogának átvétele következtében 2013. január 1. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint 
módosítja: 
1. Az alapító okirat I. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„I. Általános rendelkezések 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 10. § (1) bekezdés g) pontja felhatalmazása, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (1), (4) és (5) bekezdéseinek előírásai értelmében, valamint az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, továbbá a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 39. § és 48. §-a, 
valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése alapján az 
alábbi alapító okiratot adja ki:” 
2. Az alapító okirat V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„V. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény  

székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11. Hrsz.: 5231/2 - az ingatlan területe: 1231 m2  

Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata 
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Az ingóvagyont az intézmény leltára tartalmazza. Az intézmény által használt alapterületen 
elhelyezett berendezések Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képezik. Az intézmény 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat a múzeumi tevékenységet segítő feladatok ellátásához szabadon 
használhatja, de nem idegenítheti el és terhelheti meg azokat. Az intézményi vagyon feletti 
rendelkezés joga a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) és (4) bekezdése alapján Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testületét illeti meg.”  
 
3. Az alapító okirat VI. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„VI. Az intézmény finanszírozása és gazdálkodása: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 51/A. §-a alapján az intézmény Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 
biztosított költségvetésből, valamint saját bevételeiből gazdálkodik, melyhez az állam a központi 
költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást nyújt. Maradvány érdekeltségű, hitelt nem 
vehet fel. Gazdálkodását bonyolító szervezet: Hatvan Város Polgármesteri Hivatala (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) Az intézmény tevékenységi körének módosításához a fenntartó hozzájárulása 
szükséges.” 
 
4. Az alapító okirat VIII. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„VIII. Hatályba lépés: 
Jelen okirat 2012. június 1-jén lépett hatályba és 2013. január 1-jei hatállyal módosításra került.” 
 
4. Az alapító okirat IX. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„IX. Záró rendelkezések: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 342/2012. (V. 31.) sz. határozatával hagyta jóvá az 
alapító okiratot, amelyet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2012. (XII. 13.) sz. 
határozatával módosított. 
Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi.” 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt jóváhagyólag elfogadja 
a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, 
továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 14. (Alapító Okirat aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

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

 
280/2012. (XII. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény önkormányzati 
fenntartásba kerüléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) működési 
engedélyének módosítását kezdeményezze.  
 
Határidő: 2013. január 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



37 

 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a munkát és a részvételt, majd 7:40 órakor bezárta a nyílt 
ülést. 
 

k.m.f. 
 
 
 

 .......................................... ....................................... 
 Bitter Bettina  Tarsoly Imre 
 jegyzőkönyvvezető  a bizottság elnöke 


