
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 

2012. december 13-án a Városháza emeleti kistermében 800órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes (késve érkezett) 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag  
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 Kis Éva jegyzőkönyvvezető 
 
  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
399/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. 
december 13-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodásról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
2. Előterjesztés köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
3. Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény önkormányzati fenntartásba 

kerüléséről 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
4. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat társulási 

megállapodásának és alapító okiratának módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előadó az 1-4. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
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5. Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázathoz 

kapcsolódó döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető 
 

6. Előterjesztés a nagygombosi volt laktanya északi részének tulajdonjogi rendezéséről 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő az 1-6. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármestere 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A köznevelési törvény egy része szeptember 1-től hatályba lépett, illetve január 1-től hatályba fog 
lépni. Ezzel párhuzamosan hatályba lép az új önkormányzati törvény is, illetve született egy 
jogszabály, ami az iskoláknak az állami fenntartásba adásáról szól. A jogszabály értelmében a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az önkormányzatnak megállapodást kell kötnie, és a 
fenntartói jogok az állami intézményfenntartó központhoz kerülnek. Az önkormányzat – a lakosság 
számánál fogva – a működtetést vállalja, ami azt jelenti, hogy az intézmények infrastruktúrájának 
működtetése továbbra is az önkormányzat feladata marad, és az ezzel járó költségek is az 
önkormányzatot terhelik. 
 
(Papp István bizottsági elnök-helyettes bejött az ülésterembe. Jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő.) 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem tudom, hogy hogyan fog működni ez az új rendszer. Annak örülök, hogy Hatvan város nem 
hagyja magára az intézményeit. Nem tudunk az államosítás ellen semmit sem tenni, mert a törvény 
erejénél fogva történik meg. Viszont az nem tetszik, hogy ennyire kevés időt adtak az átállásra, és 
az utolsó pillanatban kell kapkodni. Nem látom át a rendszert és azt, hogy mik a tervek, hogyan fog 
ez működni, milyen garanciákat kap az önkormányzat például a dolgozói állományra vonatkozóan. 
Ebben a formában nem értek vele egyet. Ezzel együtt lehet, hogy jó lesz, de mivel nem látom át, 
felelős döntéshozóként nem tudom elfogadni.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Miért félünk ennyire az államtól? Eddig is az állam tartotta fenn az iskolákat nyilvánvalóan az 
önkormányzatok közreműködésével. A kapcsolattartás ezután is megmarad.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Annyi fog történni, hogy eddig is volt egy állami pénz – körülbelül 60% - illetve normatív 
kiegészítés 40%. Ugyanúgy az igazgatók fogják irányítani az iskolákat, csak lesz egy szakfelügyelő 
rendszer, ami régen is volt. A lényeg, hogy az önkormányzatnál marad a dologi kiadás, ami azért 
nagy dolog, mert például a szomszédos Gyöngyös teljesen átadta iskoláit. Innentől kezdve az 
iskolák életébe semmiféle beleszólása nem lesz a helyi irányításnak. Nálunk ez annyiból másabb, 
hogy bizonyos dolgokat az önkormányzat erejénél fogva felügyelni fog, ahogy eddig is tette. 
Pályázik stb., ahogy eddig is tette.  
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem akarok senkivel vitatkozni, én is állami iskolába jártam. Nem működtek rosszul, sok művelt 
ember került ki ezekből az iskolákból. Aztán lett egy másik rendszer, most pedig újra egy másik 
rendszer lesz – ami nem biztos, hogy rossz lesz – de viharos sebességgel - anélkül, hogy 
megismertették volna – kerül bevezetésre. Nem a szakfelügyelővel van bajom, sőt jónak tartom. Jól 
tudom-e, hogy idén már nem volt pénz a pedagógusok továbbképzésére, illetve már az előző 
években is kevés pénz volt rá? Vagy olyan helyre mentek el továbbképzésre ingyen, vagy kevés 
pénzért, ami annyit is ért. Problémám még, hogy a sajtóból informálnak, amit vagy elhiszek, vagy 
nem. Az is sajtóhír, hogy talán ingyenes lesz a pedagógus továbbképzés. Ez jó irány, de attól függ 
milyen újságot olvasok, igaz-e vagy sem. Hatvan Város Önkormányzata előtt le a kalappal, hogy 
mindent megtett az oktatási intézményeiért, miközben több város a saját jövőjét adja oda. Semmi 
nem fog változni? Legyen igaz. Viszont mi történik akkor, ha a KIK azt mondja, hogy nem indítok 
annyi osztályt, elbocsátok annyi pedagógust, nem biztosítok ilyen képzést, nem oktatok ilyen 
nyelvet? Akkor mit tudunk mondani? Semmit. Mert január 2-től semmi nem fog változni. Nincs 
garancia, nem tudom elfogadni.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Volt állami fenntartás, majd lett önkormányzati. Most huszonegynéhány év után úgy döntöttek ez 
nem jó, jobb volt az állami. Reménykedjünk, hogy ez is jó lesz.  

 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
400/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
megállapodásról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
kötendő a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-
átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, 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 megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
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dr. Szikszai Márta jegyző  
Telekmegosztások történtek, amik az intézmények működtetéséhez biztosított ingatlanokat érintik, 
illetve rendbe raktuk a feladatokat is.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
401/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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 
 
2.4. A köznevelési intézmény OM azonosítója: 201495 
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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. 
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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 
 
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. 
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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 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: 
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„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) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
402/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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: 
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      „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. 
. 
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  
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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) 
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  
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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 
 
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  
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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 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.” 
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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 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
403/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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  
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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. 
. 
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 
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 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) 
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.  
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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  



 

  

18 

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: 
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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 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 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
404/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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. 
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                                                          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. 
 
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) 
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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, 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  
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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 
 
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 
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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 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: 
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„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 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ötödik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
405/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
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: 
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 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 
 
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 
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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. 
 
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 
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 
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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).  
 
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: 
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„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 
 
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: 
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     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 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hatodik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
406/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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 
853200 Szakmai középfokú oktatás 
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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 
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rendellenességével küzdő tanulókat. 
 
 85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés  
 
 
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 
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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. 
 
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 
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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 
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 
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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).  
 
 
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: 
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„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:  
 
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 
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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” 
 
 
 
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 
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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 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény önkormányzati fenntartásba 
kerüléséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző  
Az önkormányzat létrehozta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjteményt. A Hatvany Lajos 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény kulturális jogai a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
kezelésébe kerültek. Egy jogszabály változás miatt - ami a kulturális javak védelméről szól - 
lehetőség van arra, hogy a megyei intézményfenntartó központok által működtetett közérdekű 
muzeális gyűjteményt az önkormányzat a törvény erejénél fogva átvegye. Így lehetőségünk van arra, 
hogy a Hatvany Lajos Muzeális Gyűjteményt átvegyük és ezért a saját muzeális gyűjteményünknek a 
nevét is most már Hatvany Lajosra tudjuk módosítani. Tehát arról van szó, hogy a törvénynek ezzel a 
lehetőségével élnünk kell, mert ha nem ennek alapján következik be a Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény jogutódlása, akkor a következő évi normatívától elesünk.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
407/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
önkormányzati fenntartásba kerüléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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. 
 
Határidő: 2012. december 14. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
408/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
önkormányzati fenntartásba kerüléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
409/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
önkormányzati fenntartásba kerüléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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: 
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„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 
 
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.” 
 

5. 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 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
410/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
önkormányzati fenntartásba kerüléséről szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat társulási megállapodásának 
és alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A köznevelési törvény értelmében 2013. január 1-től a korai fejlesztést és gondozást állami 
feladatként fogják ellátni. Eddig ezeket a feladatokat a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat látta el a bölcsödéken keresztül. Egyrészt emiatt szükséges a módosítás. Másrészt Hatvan 
Város Önkormányzatának hatáskörébe került a szakmai program és a házirend elfogadása. A Heves 
Megyei Kormányhivatal Gyámhivatalától a módosításra az engedélyt meg kell kérni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Állami feladat lesz, de melyik intézményen keresztül látja el az állam.  
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Konkrét válasz még nincs, de el fogják látni. A bölcsödék fogadhatják ugyanúgy, de valószínű az 
iskolákon keresztül történik majd ennek a feladatnak az ellátása.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Tehát akkor a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálattól kikerül, az államhoz kerül át, 
ezáltal a KIK-hez. Mivel ők az iskolákat kezelik, ezért az iskolákon keresztül látják el ezt a feladatot. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ehhez a feladathoz a szociális intézménynek nem volt meg a megfelelő szakmai felkészültsége.  
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A tankerületen keresztül az iskolák közreműködésével lesz megoldva a kérdés. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
411/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
társulási megállapodásának és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 668/2012 (X. 11.) számú határozatával 
egységes szerkezetben elfogadott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel 2013. január 1. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 
 
A társulási megállapodás 6. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6.1. A társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre: 

szakfeladat száma: szakfeladat megnevezése: 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
(Védőnői Szolgálat működtetése, Anyatejgyűjtő Állomás)  

869042 Ifjúsági-egészségügyi gondozás (Iskola-egészségügyi Szolgálat 
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat) 

889101 Bölcsődei ellátás  

889922 Házi segítségnyújtás 

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

889924 Családsegítés 

882201 Adósságkezelési szolgáltatás  

889921 Szociális étkeztetés 

881011 Idősek nappali ellátása 

881013 Fogyatékkal élők nappali ellátása 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás  

889925 Támogató szolgáltatás 

889926 Közösségi szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére) 

889969 Egyéb speciális ellátások” 

 
 

2. A társulási megállapodás 6.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„6.2.3. Bölcsődei ellátás  
Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. 
Feladata a családban nevelkedő, húsz hetes kortól a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, 
szakszerű gondozása és nevelése. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi 
fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő 
augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde végezheti a fogyatékos 
gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. Ha a gyermek a 
harmadik életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos rendelkezések figyelembe 
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vételével – még továbbra bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a gyermek 
életkorának és egészségügyi állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit, 
az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést.” 
3. A társulási megállapodás 13.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13.1. A társulási megállapodás határozatlan időtartamra szól, mely valamennyi tag által történt 
jóváhagyást követően 2013. január 1. napján lép hatályba.” 
4.  A társulási megállapodás „Záradék” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Záradék: 
Jelen megállapodást a társult önkormányzatok az alábbi határozataikkal hagyták jóvá: 
 
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
7/2008. (I. 29.) számú határozata, 34/2008. (IV. 8.) számú határozata, 114/2010. (XII. 14.) számú 
határozata, 28 /2011. (III. 31.), 20/2012. (III. 31.), 53/2012. (VII. 12.) számú határozata, 68/2012. 
(X. 18.) számú határozata és a …/2012. (…) számú határozata 
 
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
11/2008. (I. 15.) számú határozata, 24/2008. (IV. 14.) számú határozata, 90/2010. (XII. 7.)  
számú határozata 20/2011. (III. 30.) számú határozata 21/2012. (II, 22.), 126/2012. ((VII. 18.) 
számú határozata, 172/2012. (XI. 7.) számú határozata és a …/2012. (…) számú határozata 
 
Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
157/2012. (IX. 11.) számú határozata, 204/2012. (XI. 6.) számú határozata és a …/2012. (…) 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
14/2008. (I. 29.) számú határozata, 148/2008. (IV. 10.) számú határozata, 412/2008. (VIII. 28.) 
számú határozata, 708/2010. (XII. 16.) számú határozata és 205/2011. (IV. 28.) számú határozata 
93/2012. (II. 22.),  434/2012. (VI. 28.) számú határozata, 668/2012. (X. 11.) számú határozata és a 
…/2012. (…) számú határozata 
 
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
8/2008. (I. 30.) számú határozata, 51/2008. (IV. 15.) számú határozata, 263/2010. (XII. 17.) számú 
határozata 72/2011. (III. 28.) számú határozata 57/2012. (III. 19.),  146/2012. (VII. 23.) számú 
határozata, 193/2012. (X. 25.) számú határozata és a …/2012. (….) számú határozata 
 
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
102/2012. (IX. 5.) számú határozata, 123/2012. (X. 24.) számú határozata és a …/2012. (…) 
számú határozata 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
3/2008. (I. 29.) számú határozata, 37/2008. (IV. 14.) számú határozata, 108/2010. (XII. 23.) számú 
határozata, 33/2011. (IV. 28.) számú határozata 12/2012. (II. 20.), 52/2012. (VIII. 29.) számú 
határozata, 70/2012. (X. 17.) számú határozata és a …/2012. (…) számú határozata 
 
Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
1/2008. (I. 30.) számú határozata, 14/2008. (IV. 9.) számú határozata, 1/2011. (I. 12.) számú 
határozata, 33/2011. (III. 25.) számú határozata 18/2012. (III. 19.), 66/2012. (VIII. 30.) számú 
határozata, 83/2012. (X. 24.) számú határozata és a …/2012. (…) számú határozata 
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 77/2012. (VIII. 22.) számú határozata, 90/2012. (X. 15.) számú határozata és a …/2012. (…) 
számú határozata 
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Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
182/2012. (VIII. 28.) számú határozata, 226/2012. (X. 15.) számú határozata és a …/2012. (…) 
számú határozata 
 
Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
65/2012. (VIII. 30.) számú határozata, 89/2012. (X. 18.) számú határozata és a …/2012. (…) számú 
határozata.” 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosításokkal egységes szerkezetben 
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 15. (Társulási Megállapodás aláírására) 
Felelős Hatvan város polgármestere a Hatóság Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
412/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
társulási megállapodásának és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2008. (I. 29.) számú határozatával 
elfogadott és többször módosított a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) Alapító Okiratát a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 
2013. január 1. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
1. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„  11. A költségvetési szerv alap-és vállalkozási tevékenysége  
 
 A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
869041 
 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Védőnői Szolgálat  
Védőnői Szolgálat működtetése a Védőnői Szolgálat feladata - az egészségügyi alapellátás 
részeként - az egészségnevelés, tanácsadás és gondozás. A családok egészségének megőrzése, a 
betegség kialakulásának megelőzése, valamint az egészség helyreállítása céljából fejti ki 
tanácsadó, egészségnevelő, gondozási tevékenységét. 
 
Anyatejgyűjt ő Állomás 
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet anyatej gyűjtése, valamint a rászoruló csecsemők 
szükség szerinti anyatejjel való ellátása. A 3-6 év közötti korosztály pszichés és szomatikus 
fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése, akut egészségügyi ellátása a következő 
bekezdésben említésre kerülő Iskola- egészségügyi Szolgálat alapfeladatai közé tartozik. 
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869042 
Ifjúsági-egészségügyi gondozás: 
 
Iskola-egészségügyi Szolgálat 
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat alapfeladata az iskolás 
korosztály (6-18 éves) pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése, akut 
egészségügyi ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán kívül környezet-egészségügyi, élelmezés-
egészségügyi, balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási feladatokat is végez. 
 
 889101 
Bölcsődei ellátás  
Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. 
Feladata a családban nevelkedő, húsz hetes kortól a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, 
szakszerű gondozása és nevelése. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi 
fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő 
augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde végezheti a fogyatékos 
gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. Ha a gyermek a 
harmadik életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos rendelkezések figyelembe 
vételével – még továbbra bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a gyermek 
életkorának és egészségügyi állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit, 
az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést. 
 
889922 
Házi segítségnyújtás 
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok 
elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezet higiéniás körülményeinek 
megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok 
elhárításában való segítségnyújtást. 
 
889924 
Családsegítés 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, a 
krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. A családsegítés keretében biztosítani kell a tanácsadást, a családgondozást, az észlelő 
jelzőrendszer működtetését, a csoportos és közösségi munkát. 
 
882201  
Adósságkezelési szolgáltatás  
 
Szociális segítő tevékenység keretén belül segít megelőzni a háztartások eladósodását, a már 
eladósodott személyek/családok adósságának rendezésére törekszik az érdekeltek együttes 
megállapodása útján. 
 
889921 
Szociális étkeztetés 
Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri meleg élelmet kell biztosítani az arra 
rászorulók részére. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel lakásra történő 
szállításával, elvitelének lehetővé tételével, vagy helyben fogyasztással kell megszervezni. 
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881011 
Idősek nappali ellátása 
Elsősorban a saját otthonukban élő idősek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Működteti 
az idősek klubját.  
 
889923 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi  állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára  képes időskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az  önálló életvitel fenntartása 
mellett felmerülő krízishelyzetek ellátása céljából nyújtott ellátás. 
 
881013 
Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Működteti 
a fogyatékkal élők nappali ellátását nyújtó intézményt. 
 
889201 
Gyermekjóléti szolgáltatás  
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el:  
- szervezés: szervező tevékenység biztosítása 
- szolgáltatás: ellátások közvetítése, 
- gondozás: ellátások teljesítése. 
 
Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését. Megelőzi a gyermekek 
veszélyeztetettségének kialakulását, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére törekszik. 
Eljár a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében. Segíti a közoktatási intézmények 
gyermekvédelmi feladatainak ellátását. Kapcsolatot tart a gyermek- és ifjúságvédelem 
intézményeivel, összehangolja munkájukat. Együttműködik a gyermekvédelmi gondoskodás 
keretébe tartozó hatósági intézkedéseket alkalmazó szervekkel. Figyelemmel kíséri az 
örökbefogadást. Szervezi a helyettes szülői hálózatot. 
 
889925  
Támogató szolgáltatás 
A Támogató Szolgálat személyi segítő szolgálat működtetése, amely a fogyatékos személy aktív 
közreműködésével segítséget nyújt. Szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek 
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében. 
Tanácsadás. 
 
889926 
Közösségi Szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére) 
A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás. 
A gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében 
történik. 
 
 
889969 
Egyéb speciális ellátások 
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Az alaptevékenységgel összefüggő, az alapító okirat szerint végezhető tevékenység, amely a szerv 
alapító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak, valamint a rendelkezésre álló 
kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek. Ilyen 
tevékenységek különösen: a gondozáshoz használt eszközök alkalmazásának bemutatása, tanítása; 
anyatejtöbblet értékesítése; ápolási eszközök tesztelése; rendezvények szervezése külső felkérésre, 
tanfolyamok, klubok szervezése, vezetése; időszakos gyermekfelügyelet működtetése. 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.” 
2. Az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„16. Hatályba lépés: 
A költségvetési szerv szakfeladatrendje 2010. január 1-jétől hatályos, és 2011. február 1-jei, 2011. 
június 1-jei, 2012. március 20-i, 2012. szeptember 1-jei, 2012. november 1-jei,  valamint 2013. 
január 1-jei hatállyal kiegészítésre került.”  
3. Az alapító okirat „Záró rendelkezések” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Záró rendelkezések: 
A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okirata 2010. április 15-
én lépett hatályba, amelyet a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulás tagjai 2011. február 1-jei és 2011. június 1-jei hatállyal módosítottak, 
és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás tagjai 2012. 
március 20-ai hatállyal, 2012. szeptember 1-jei hatállyal, 2012. november 1-jei hatállyal, valamint 
2013. január 1-jei hatállyal az alábbi határozatokkal módosítottak: 
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete …................./2012. (....) sz. határozatával,  
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete….................../2012. (....) sz. határozatával,  
Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testülete….................../2012. (....) sz. határozatával, 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ….................../2012. (....) sz. határozatával,  
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete  …................../2012. (....) sz. határozatával,  
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete …...................../2012. (....) sz. határozatával, 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete …......./2012. (....) sz. határozatával, 
Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete …..../2012. (….) sz. határozatával, 
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete ….…..../2012. (....) sz. határozatával, 
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete..../2012. (....) sz. határozatával, 
Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete    ...../2012.(….) sz. határozatával.” 
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 15. (Alapító Okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
413/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
társulási megállapodásának és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szervezeti és működési szabályzatát elfogadja. 
 
Határidő: 2012. december 15. (szervezeti és működési szabályzat kiadására)                                                       
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
414/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
társulási megállapodásának és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szakmai programját elfogadja.   
 
Határidő: 2012. december 15. (szakmai program kiadására)                                                       
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a ötödik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
415/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
társulási megállapodásának és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
15.) működési engedélyének módosítását kezdeményezze.  
 
Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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5. napirend 
Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázathoz 
kapcsolódó döntésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ebben a pályázatban lehetőség van térségi szintű szelektív hulladékgyűjtő rendszer felállítására. A 
pályázat beadására önkormányzati társulások jogosultak, mert megfelelő lakosság számot el kell érni 
és Hatvan népességszáma önmagában nem lenne elég. Ezért jött létre a kistérségi 
hulladékgazdálkodási társulás. Ezt el kell különíteni a heves megyei társulástól. Az újonnan létrejövő 
társulásnak nincs megfelelő anyagi forrása és a pályázat elkészítésével kapcsolatban költségek 
merülnek fel. Jelen esetben a pályázat írásra és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kellene 
fedezetet biztosítani. Mivel az önkormányzattól elkülönült jogi személyiséggel rendelkező társulás, 
ezért az önkormányzat kölcsön formájában biztosítaná ezt a fedezetet a társulásnak, megfelelő kamat 
kikötése mellett. A visszafizetést úgy határoztuk meg, hogy a pályázati forrás lehívását követő 15 
napon belül, de legkésőbb 2013. december 31-ig. Ez hogy valóban így lesz-e, majd kiderül, de majd 
akkor módosítani fogjuk.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Azt szeretném kérdezni, hogy ez jogilag megáll-e így? Mert ugye a kölcsönadó az alpolgármester úr, 
a kölcsönt felvevő pedig a polgármester úr.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ezt így szoktuk csinálni. Például ha az önkormányzat és a kistérségi társulás között jön létre 
megállapodás, akkor a hatvani önkormányzat képviseletében az alpolgármester úr ír alá.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
416/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-
1.1.1/B/10-11 pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-1.1.1/B/10-11 
kódszámú, a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című pályázat 
benyújtása érdekében létrehozott Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás részére 9.906.000,- Ft azaz Kilencmillió-kilencszázhatezer forint összeget nyújt 
kölcsön jogcímén a pályázat előkészítési költségeinek biztosítása céljából. 
A kölcsön visszafizetésének határideje: a pályázati forrás lehívását követő 15. nap, de legkésőbb 
2013. december 31. napja. 
A pénzügyi fedezet Hatvan város 2013. évi költségvetésébe tervezésre kerül. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a 
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kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a nagygombosi volt laktanya északi részének tulajdonjogi rendezéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A nagygombosi laktanya helyzete még mindig rendezetlen. A tulajdonosokkal, ami két gazdasági 
társaság, körülbelül 1 éve folytatunk tárgyalásokat. Két részre kellene bontani az előterjesztést. Az 
egyik az, hogy az építményadóból kifolyólag jelentős mértékű, több millió forint összegű tartozásuk 
áll fenn. Az Art. értelmében a képviselő-testület köthet olyan egyezséget, illetve felhatalmazhatja a 
jegyzőt, a helyi adóhatóságot olyan egyezség megkötésére, hogy az önkormányzat feladatainak 
ellátásához valamiféle ingó vagy ingatlan vagyon tulajdonjogát elfogadja az adótartozás fejében. 
Természetesen megfelelően alátámasztott értékegyeztetéssel. Itt nem értékbecslés, hanem már 
végrehajtási eljárás volt folyamatban. A másik része a dolognak, hogy amikor az önkormányzat 
2000-ben adásvételi szerződéssel átadta ennek a két gazdasági társaságnak a laktanyát, akkor a 
tulajdonjogot megszerző vevők bizonyos kötelezettségeket vállaltak. Ezek nem teljesültek. Az 
önkormányzat a ténylegesen bekövetkezett kárt és az elmaradt hasznot – úgy mint adóbevétel – 
állította szembe ezeknek az ingatlanoknak az értékével, amire a tulajdonosok rábólintottak. Az 
előterjesztés másik része arról szól, hogy ilyen beszámítással tulajdonjogot keletkeztető szerződést 
írunk alá. A területet meg kell osztani, viszont amíg nincs helyrajzi szám, addig előszerződést sem 
tudunk kötni. Itt egy felhatalmazó határozat születik. 18,6 hektár pontosan a terület, a laktanya teljes 
területe pedig körülbelül 50 hektár.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Melyik része ez a laktanyának? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A nagygombosi major felé eső rész, az épületek mögött.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
417/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nagygombosi volt laktanya északi részének 
tulajdonjogi rendezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 
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157. §-a alapján hozzájárul ahhoz, hogy a G.D.I. Ingatlanfejlesztő Kft. (székhelye: 1073 Budapest, 
Erzsébet körút 22. fszt. 1.) adós végrehajtásra átadott 18.045.155,- Ft összegű önkormányzati 
adótartozásának és a 2012. december 13-án fennálló 6.644.464,- Ft összegű késedelmi pótlék 
tartozásának, azaz mindösszesen 24.689.619,-Ft tartozásának a rendezése tárgyában az adós 
vagyonából lefoglalt  
- hatvani 6310/4 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, 6.344 m2 nagyságú 7.930.000,-
Ft értékű ingatlan,  
- a 6310/6 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, 4.176 m2 nagyságú 5.220.000,- Ft 
értékű ingatlan,  
- a 6310/7 helyrajzi számú, út megnevezésű, 8.453 m2 nagyságú 10.566.250,- Ft értékű ingatlan, és  
- a 6310/9 helyrajzi számú, út megnevezésű, 905 m2 nagyságú 1.131.250,-Ft értékű ingatlan, azaz 
mindösszesen 24.847.500,-Ft értékű ingatlanok 
tulajdonjoga térítésmentesen és tehermentesen kerüljön átruházásra az önkormányzat javára a 
jelen határozat mellékletét képező egyezségi okirat szerint.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyezségi okirat aláírására. 
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Hatvan város polgármesterét tárgyalások lefolytatására 
az önálló bírósági végrehajtóval a végrehajtási költségek rendezése tárgyában, melynek 
eredményéről tájékoztatni köteles a képviselő-testületet. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 
157. §-a alapján  kijelenti, hogy az ingatlanokat  a következő közfeladatok ellátása céljából kívánja 
hasznosítani: településfejlesztés, településrendezés, helyi közutak fenntartása, sport és 
lakásgazdálkodás. 
 
Határid ő: a telekalakítási eljárás jogerős befejezését követő 15 napon belül (egyezségi okirat 

aláírására)  
  2013. január 3. (a bírósági végrehajtóval való tárgyalások megkezdésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
418/2012. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nagygombosi volt laktanya északi részének 
tulajdonjogi rendezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ezúton ajánlattételi felhívást intéz a G.D.I. 
Ingatlanfejlesztő Kft.-hez (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 22. fszt. 1.), valamint a H.C.S. 
Ingatlanfejlesztő Kft.-hez (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 22. fszt. 1.) a Hatvanban 2000. 
december 21. napján kelt adásvételi szerződésben rögzített, a vevők által vállalt kötelezettségek 
megszegése miatt keletkezett károk és költségek peren kívüli megtérítése érdekében.  
Amennyiben a vevők olyan tartalmú ajánlatot tesznek, hogy hajlandóak megállapodás keretében 
tehermentesen az önkormányzat számára térítésmentesen átengedni az előzetes egyeztetések 
alkalmával általuk felajánlott  
- hatvani 6310/1 hrsz.-ú bruttó 4.000.000,- Ft forgalmi értékű ingatlan, 
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-  a 6310/2 hrsz.-ú bruttó 4.700.000,- Ft forgalmi értékű ingatlan, 
-  a 6310/3 hrsz-ú  bruttó 800.000,- Ft forgalmi értékű ingatlan, 
-  a 6310/5 hrsz.-ú bruttó 100.000,- Ft forgalmi értékű ingatlan, 
-  a 6310/8 hrsz.-ú bruttó 3.600.000,- Ft forgalmi értékű ingatlan, 
-  a 6310/10 hrsz-ú bruttó 2.500.000,- Ft forgalmi értékű ingatlan, 
-  a 6310/11 hrsz.-ú bruttó 1.300.000,- Ft forgalmi értékű ingatlan, 
-  a 6310/25 hrsz.-ú bruttó 28.300.000,- Ft forgalmi értékű ingatlan, 
- a 6310/26 hrsz.-ú bruttó 500.000,- Ft forgalmi értékű ingatlan,  
- a 6310/27 hrsz-ú ingatlan bruttó 600.000,- Ft forgalmi értékű  2203 m2-nyi részének, és 
-  a 6311 hrsz.-ú ingatlan forgalmi értéke bruttó 41.400.000,- Ft forgalmi értékű 7 ha 8090 m2-nyi 
részének  
tulajdonjogát mindösszesen 87.800.000,- Ft értékben, úgy az önkormányzat az ajánlatot 
megvizsgálva a szerződésszegéssel okozott valamennyi kárát és költségét kielégítettnek tekinti. Az 
önkormányzat ajánlattételi felhívása alapján teendő ajánlatot az önkormányzat érdemben akkor 
vizsgálja, ha ahhoz az ajánlattevők legalább 40 napig kötve maradnak ajánlatukhoz.  
Ilyen tartalmú ajánlat beérkezte esetén a képviselő-testület vállalja, hogy a jelen határozatban 
megjelölt ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes és tehermentes megszerzése érdekében az 
ajánlattevők által indítandó telekalakítási eljárások költségeit az önkormányzat viseli. A 
telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos díjak és költségek mintegy 300.000.- Ft. összegűek, mely 
fedezete Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
általános tartalék költséghelyén rendelkezésre áll.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárások jogerős lezárását követő 
képviselő-testületi ülésre a végleges – tehermentes ingatlanokra vonatkozó – helyrajzi számokat és 
térmértékeket tartalmazó megállapodást készítse elő és nyújtsa be a képviselő-testület részére az 
építményadó megfizetésére vonatkozó egyezési okirattal együtt.  
 
Határid ő: - 2012. december 31. (az ajánlattételi felhívás megküldésére) 

- a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követő 15 nap (a tulajdonjog                        
      átruházásáról szóló adásvételi szerződés és az építményadó megfizetéséről   
      szóló egyezségi okirat aláírásra) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság rendkívüli ülését 
befejezettnek nyilvánította. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Kis Éva Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnök 
 


