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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 

Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. november 18-án 14:30 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 
 a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről 
 
 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnöke-helyettese 
 Kondek Zsolt a bizottság tagja 
 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 
 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 
  
 Palásthy Pál Szervezési Főosztály, főosztályvezető 
 Kovács Sándor Építéshatósági Osztály, osztályvezető 
 Kovács János Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, 

osztályvezető 
 Szadváry Ferencné oktatási ügyintéző 
 Ludányi Brigitta közoktatási és közművelődési ügyintéző 
 dr. Tordai Edina jogi ügyintéző 
 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívottak: 
 
 Jellinek János Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 

igazgató 
 Takácsné Palásthy Erika Óhatvani Óvoda és Általános Iskola, igazgató 
 Ságiné Szűcs Klára Újhatvani Óvoda és Általános Iskola, igazgató 
 Bodonyiné Balog Erzsébet Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és 

Szakközépiskolája, igazgató 
 Filep Bertalan Pedagógusok Szakszervezetének Hatvan Körzeti 

Bizottsági Titkára 
 Monori Géza a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület elnöke 
 Szalánczi Zoltán 
 Jagodics Milán Hatvan Online 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy a 
bizottság tagjai közül 5 fő jelen van így a bizottság határozatképes. Javasolta a bizottság 
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tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek módosítását. Javasolta plusz napirendként 
felvenni 9. napirendként a Trianoni emlékmű felállításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett 
napirendek elfogadását a módosításokkal egységes szerkezetben. 
 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

16/2010. (XI. 18.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága 2010. november 18-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 

 
Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Hatvan város jegyzője 
 (határozat, minősített többség) 
 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásának 
pénzügyi teljesítéséről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Hatvan város jegyzője 
 (határozat, minősített többség) 
 

3./ Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Egyed László Jegyzői Főosztály, főosztályvezető 
 (határozat, minősített többség) 
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4./ Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban tagsági 
viszonyban levő Miskolci Egyetem és a Hatvani Volán Zrt. tagok 
üzletrészének Hatvan Város Önkormányzat tag általi megvásárlásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta Hatósági Főosztály, főosztályvezető 
 (határozat, minősített többség) 
 

5./ Előterjesztés a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
átszervezéséről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János osztályvezető 
 (határozat, egyszerű többség) 
 

6./ Előterjesztés az alapfokú intézmények pedagógiai programjainak 
módosításáról 

 
 Előterjesztő: A bizottság elnöke 
 Előadó: Szadváry Ferencné oktatási ügyintéző 
 (határozat, minősített többség) 
 

7./ Előterjesztés a hátrányos helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó 
programjában való részvételről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Szadváry Ferencné oktatási ügyintéző 
 (határozat, minősített többség) 
 

8./ Előterjesztés a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium házirendje 
módosításának jóváhagyásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Ludányi Brigitta közoktatási és közművelődési ügyintéző 
 (határozat, egyszerű többség) 
 

9./ Előterjesztés Trianoni emlékmű felállításáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Ludányi Brigitta közművelődési és közoktatási ügyintéző 
 (határozat, minősített többség)  
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10./ Beszámoló a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület 2010. évi működéséről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Palásthy Pál főosztályvezető 
 (határozat, egyszerű többség)  
 

11./ Beszámoló a Hatvani Lokomotív Sport Egyesület 2010. évi működéséről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Palásthy Pál főosztályvezető 
 (határozat, egyszerű többség)  
 

12./ Beszámoló a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 2010. évi 
működéséről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Palásthy Pál főosztályvezető 
 (határozat, egyszerű többség)  
 
1. napirend: Előterjesztés Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Bánkutiné Katona Mária osztályvezető elmondta, hogy az előterjesztéssel az 2010. évi 
XCVIII. Államháztartási törvénynek tesznek eleget, mert negyedévente előterjesztést kell 
készíteni az évközbeni változásokról, ami a költségvetéssel kapcsolatban, amit akár a 
Képviselő-testület állami támogatásra vonatkoztatva, akár az önkormányzat kap. Ennek 
megfelelően szeptember 31-i állapot szerint elkészítették a költségvetési rendelet 
módosítását. Eddig három alkalommal került rendeletmódosításra sor. Legutóbb az 
augusztus 31-i állapotnak megfelelően történt módosítás. Akkor átnézésre kerültek a 
bevételek és kiadások. Akkor egy nagymértékű bevételkiesés tekintetében beépítésre 
került egy működési hitel 371.118,- eFt. Az utolsó rendeletmódosítás során egy 1 hónapos 
volumenváltozás került beépítésre, ami a szociális normatíváknak a többletbevételét, a 
központosított előirányzatoknak a bevételeit jelenti. Ezen felül beépítésre került 
szeptember 30-val az intézményeknek egy olyan saját hatáskörű átvilágítása, mely szerint 
a többletbevételeik terhére a kiadásaikat megemelhetik. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak a rendelet módosításának támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a módosítást, és az alábbi 
határozatot hozta: 
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17/2010. (XI. 18.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek a 
módosítás elfogadását. 
 
2. napirend: Beszámoló az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi 
teljesítéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Bánkutiné Katona Mária osztályvezető elmondta, hogy az első mellékletből kiderül, hogy 
a bevételek teljesítése 45,8% a kiadás pedig 38,2%-os. A három negyedévben időarányosan 
75%-os lehet a teljesítés. A lemaradás annak tudható be, hogy a nagy beruházások mind 
bevételi, mind kiadási oldalon elhúzódnak, zömében a negyedik negyedévben várható, de 
a támogatás része előreláthatólag áthúzódik 2011-re. Az I-III. negyedévben likviditási 
gondjaik nem voltak. Az intézmények zavarmentesen dolgozhattak, a kifizetéseket tudták 
teljesíteni. A IV. negyedévben a beruházások teljesítéséből adódóan főleg az 
előfinanszírozás következtében likviditási gondok lesznek, ezért már az augusztusi 
képviselő-testületi ülésen volt egy 600,- eFt-os folyószámla hitelnek a beépítése. Ez még 
nincs felvéve, most van folyamatban. Ezzel remélhetőleg át tudják vészelni a likviditási 
problémákat, a kiadásokat meg tudják oldani, és jövőre, amikor a támogatások 
megérkeznek, ezt vissza tudják pótolni.  
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja azt kérdezte, hogy mindenképpen fel kell-e venni ezt a 
folyószámlahitelt? Nem vihető át 2011-re? 
 
Bánkutiné Katona Mária osztályvezető elmondta, hogy a beruházásokkal december 31-én 
el kell számolni. A buszpályaudvar építés, a Hatvani Középiskola Bajza József 
Gimnáziuma felújítása és az elkerülő út építése olyan finanszírozásban vannak, hogy 
december 31-ig a számlát ki kell fizetni, legfeljebb a fordított ÁFA megy át januárra. 
Ezeket viszont ki kell fizetni, mert különben nem tudnak eleget tenni a beruházással 
kapcsolatban az elszámolási kötelezettségnek. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja azt kérdezte, hogy nincs-e mód az átütemezésre? 
 
Bánkutiné Katona Mária osztályvezető elmondta, hogy EU-s támogatásról van szó, így 
nem lehet. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár azt kérdezte, hogy okozhat-e zavart ez az 
intézmények működésében? 
 
Bánkutiné Katona Mária osztályvezető elmondta, hogy azon dolgoznak, hogy ne 
okozzon gondot. 
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Takácsné Palásthy Erika igazgató megköszönte a Költségvetési Osztály dolgozóinak a 
rengeteg munkát, amivel az intézmények munkáját segítették. Kiegészítésként elmondta, 
hogy az Óhatvani Óvoda és Általános Iskolának az I-III. negyedévben a befektetett 
eszközeinek az értéke 10 MFt-al emelkedett. 
 
Dr. Zsemberovszky Mária azt kérdezte, hogy ez miből adódik, honnan vannak? 
 
Takácsné Palásthy Erika igazgató elmondta, hogy részben intézményi költségvetésből, 
részben pályázatokból, részben pedig alapítványi támogatásokból. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

18/2010. (XI. 18.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásának 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010. I-
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
3. napirend: Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Lukács László osztályvezető elmondta, hogy a képviselő-testület az alakuló ülésen 
döntött az Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról. Ez megtörtént, és ez az új 
önkormányzati rendelet ennek a munkának az eredménye. Igyekeztek egyszerűsíteni, 
egyértelművé tenni, ahol csak lehetett. Felülvizsgálatra kerültek a polgármesteri és a 
bizottsági átruházott hatáskörök. Beépítették a tanácsnokok és a képviselő-csoportok 
szabályozását. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja azt kérdezte, hogy a Szociális és Lakásügynél 
szereplő magánnyugdíjpénztárnak milyen funkciója van, illetve milyen 
magánnyugdíjpénztárt jelent ez, és ez tartósan bent marad-e vagy történik ezzel valami? 
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Lukács László osztályvezető elmondta, hogy az előző SZMSZ-ben is benne volt. A 
magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi 82. törvény szabályozza 
a pénztáraknak az alapítását és a 7. § szerint a munkáltató, több munkáltató közösen, 
szakmai kamarák, megyei önkormányzatok, illetve megyei jogú városok önkormányzatai 
alapíthatnak akár ilyen magánnyugdíjpénztárat és egyfajta elvi lehetőségként van benne 
ez az Szmsz-ben. Ha Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntene 
később, hogy más önkormányzattal közösen szeretne ilyen pénztárat alapítani, akkor a 
Szociális és Lakásügyi Bizottság lenne feladatkör szerint illetékes ezekben a kérdésekben 
dönteni, illetve a hatásköröket gyakorolni átruházott hatáskörben. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy mi indokolta a Költségvetési és a 
Gazdasági Bizottság összevonását? Miért csökkentették a nem képviselők hozzászólását 2 
percről 1 percre a kérdésben és a hozzászólásban is? 
 
Lukács László osztályvezető elmondta, hogy nem tud választ adni arra a kérdésre, hogy 
miért került összevonásra a korábbi Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, illetve a 
Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, hiszen a képviselő-testület az alakuló ülésén 
saját maga döntött a bizottságainak az elnevezéséről és összetételéről. A hozzászólások 
időtartamára vonatkozóan elmondta, hogy az önkormányzati vezetés kérése szerint 
módosították. A 13. § (3), (4) és (5) bekezdése alapján a napirendi pontok tárgyalásánál 
kérdés feltevésére legfeljebb egy perc áll a kérdező rendelkezésére, egy hozzászólás 
időtartama napirendenként legfeljebb öt perc lehet, valamint személyes megjegyzésenként 
legfeljebb két perc időtartamra bármely képviselő szót kaphat a felszólalásával 
kapcsolatban felmerült esetleges félreértések eloszlatása érdekében. A bizottsági ülések 
esetében is visszautalnak ennek a §-nak a szabályaira. 
 
Dr. Bóta Julianna jegyző elmondta az összevonással kapcsolatban, hogy az elmúlt 
időszakban is sok esetben tartott a Költségvetési és a Gazdasági Bizottság közös ülést, 
mert hasonló témákat tárgyaltak, valamint figyelembe kell venni a képviselő-testület 
létszámának csökkenését. A bizottságban a megválasztott képviselőnek kell nagyobb 
létszámban lenni, így is van olyan képviselő, aki két bizottság munkájában is érintett. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagjának véleménye szerint ezek nem indokok. A 
Pénzügyi Bizottság és a cég bizottság annyira közel áll egymáshoz, hogy az elmúlt 
időszakban volt 40 ülés és abból 3 volt közös. Ez is csak amiatt alakult úgy, mert a téma 
képviselője nem tudott két helyen lenni, és így könnyítették meg a dolgát. 
 
Dr. Bóta Julianna jegyző elmondta, hogy az új bizottsági elnevezés és az új bizottsági 
összetétel nem a jelenlegi SZMSZ-módosítás kapcsán változott meg, hanem már a korábbi 
módosításnál. A képviselő-testületi hatáskörökben pedig a kolléga sem tud segíteni, 
hiszen arról a képviselő-testület dönt. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a rendelettervezet támogatását. 
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A bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

19/2010. (XI. 18.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és javasolja a 
rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára. 
 
4. napirend: Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban tagsági viszonyban levő Miskolci Egyetem és a 
Hatvani Volán Zrt. tagok üzletrészének Hatvan Város Önkormányzat tag általi megvásárlásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János osztályvezető elmondta, hogy a szakképzés átalakításán belül jöttek létre a 
különböző TISZK-ek, különböző formák voltak lehetségesek, ez volt az egyik forma. 
Ahogy az előterjesztésben is lehet látni magát a TISZK-et Hatvan Város Önkormányzata, 
Heves Megye Önkormányzata, a Tudáscentrum, a Miskolci Egyetem és a Volán Zrt. hozta 
létre. A TISZK-ek a szakképzés az élethez való közelítés a gazdálkodási szervezetek 
igényeihez való közelítés miatt is jöttek létre, valamint a szakképzési hozzájárulásoknak a 
fogadása érdekében jöttek létre. A Hatvan-TISZK az elsők között jött létre 2008. 
szeptember 1-jén, a regisztráció még abban az évben megtörtént, így már abban az évben 
szakképzési hozzájárulásokat tudott fogadni. Most az előterjesztés azért készült, mert két 
tag a saját részét eladásra kínálja. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

20/2010. (XI. 18.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban tagsági viszonyban levő Miskolci 
Egyetem és a Hatvani Volán Zrt. tagok üzletrészének Hatvan Város Önkormányzat tag általi 
megvásárlásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasában tagsági viszonyt 
létesítő Miskolci Egyetemmel, valamint a Hatvani Volán Zrt.-vel tárgyalásokat, egyeztetéseket 
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folytat a 100.000,- Ft – 100.000,- Ft névértékű üzletrészeik névértékének történő megvásárlása 
céljából. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a fenti tárgyalásokon 
személyesen, illetve általa megjelölt meghatalmazottja útján részt vegyen, az üzletrészek 
tekintetében névértéken vételi ajánlatot tegyen, megegyezés esetén az üzletrész-átruházási 
szerződések előkészítésében részt vegyen. 
 
Határidő: 2010. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján 
 
5. napirend: Előterjesztés a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár átszervezéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság tagja ismertette a napirendet. 
 
Kovács János osztályvezető elmondta, hogy egy folyamatról van szó, hiszen a bizottság 
már tárgyalta az elmúlt alkalommal az alapfokú oktatási intézmények felülvizsgálatával 
kapcsolatos anyagot. A középfok esetében is megkezdődnek a megyével a tárgyalások. 
Most került sor a könyvtárnak a felülvizsgálatára is. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy a határozati javaslatban az szerepel, 
hogy a képviselő-testület megtárgyalta, véleménye szerint ennek úgy kellene hangoznia, 
hogy a bizottság megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
dr. Bóta Julianna jegyző elmondta, hogy magában az anyagban úgy lett a határozati 
javaslat felvezetve. Ugyanez a határozat jelenik meg a bizottság és a képviselő-testület 
előtt is. A bizottság azonban csak ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. A határozat 
felvezetésében van az, hogy javasolja a bizottság. 
 
Jellinek János igazgató elmondta, hogy az intézmény átszervezésével kapcsolatos 
szándékról a bizottsági anyag kézhezvételekor értesült, illetve már olvasott ezzel 
kapcsolatosan a Heves Megyei Hírlap című újságban is. Szeretettel meghívta az Oktatási, 
Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság tagjait a soron következő rendezvényeikre, 
melyekre a meghívót továbbítani fogják. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el.  
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
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20/2010. (XI. 18.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt jogának 
érvényesítése érdekében megbízza Hatvan város alpolgármesterét a Hatvan Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) átszervezésével 
kapcsolatos koncepció kidolgozására. 
 
Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: Szinyei András, Hatvan város alpolgármestere a Szervezési Főosztály útján 
 
 
6. napirend: Előterjesztés az alapfokú intézmények Pedagógiai Programjának 
módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság tagja ismertette a napirendet. 
 
Szadváry Ferencné ügyintéző elmondta, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX 
törvény 7. §-a 2010. szeptember 1-jei hatállyal módosult. A módosítás értelmében az 
intézmények a pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a 2. 
évfolyam végétől a 4. évfolyam félév végéig a szöveges értékelést, illetve az osztályozást 
választják. Az intézmények elvégezték a pedagógiai program módosítását, és mind a két 
intézményben az 1. évfolyamon és a 2. évfolyamon az első félév végén szöveges értékelést, 
majd a 2. évfolyam második félév végétől 8. évfolyam végéig osztályozást választottak. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy az Újhatvani Óvoda és 
Általános Iskolával kapcsolatban leírásra került, hogy a heti egy órában tanított 
tantárgyak érdemjegye 3/félév, a heti egy óránál magasabb óraszámú tantárgyak esetében 
4 jegy/hét. Javasolta, hogy írják elé, azt a szót, hogy minimum, hiszen a 3. osztálytól írás, 
olvasás, fogalmazás tantárgyak vannak, melyeket minden hónapban kellene értékelni. A 4 
érdemjegy félév alatt véleménye szerint kevés. Az Óhatvani Óvoda és Áltlalános Iskola 
pedagógiai programja csodálatosan elkészített program, ahol az ember azt tudja elolvasni, 
hogy a gyerekek munkája értékelve van minden területen. Javasolta, hogy a tanulók 
teljesítményének osztályzásra történő átváltásakor kicsit próbáljanak magasabb értéket 
elvárni a 35%-nál, hiszen az általános iskola a középiskolára készíti elő a gyerekeket, ahol 
már 51% kell a kettes osztályzathoz. Előfordulhat, hogy mikor a gyermek bekerül a 
középiskolába, trauma éri, hogy eddig elég volt ennyi, most meg mennyivel több kell. 
Javasolta, hogy fokozatosan emeljék a szintet, hátha akkor könnyebb lesz az átmenet az 
általános iskola és a középiskola között. 
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Takácsné Palásthy Erika igazgató megköszönte a véleményt. Elmondta, hogy a 
pedagógiai programjuk úgy épül fel, hogy először a közös értékek szerepelnek, amit 
minden tagintézménnyel egyeztetnek. A teljesítmény értékelése is egy közös munkának az 
eredménye, amikor meghatározták, hogy minden tagintézményben ajánlott és javasolt a 
teljesítményhez kapcsolódó érdemjegy. Természetesen átgondolják ezt az észrevételt. Az 
utolsó oldalon szerepel, hogy minden tagintézmény az egyediségét megtarthatta, nem volt 
cél az intézmények esetében az egységesítés, és ettől különbözik egy kicsikét minden 
intézményük. 
 
Ságiné Szűcs Klára igazgató elmondta, hogy a pedagógiai program 163. oldalán szerepel 
az alábbi mondat: „… az érdemjegyekkel történő értékelés esetén az érdemjegyek 
minimális száma a félév során a heti egy órában oktatott tantárgyak esetében 3, a heti egy 
óránál magasabb óraszámban oktatott tantárgyak esetében 4 érdemjegy…”, tehát a 
minimális szó szerepel, és mind a két esetre vonatkozik. Elmondta, hogy nem küldték be a 
pedagógiai programnak azon oldalait, amelyek hasonlóan mint az óhatvani, azokat a 
dolgokat fejtik ki, hogy ki hol milyen kiváló, jó, mert ez nem volt a pedagógiai program 
módosításának alanya. Módosítani csak azt a részt kellett, ami az osztályozásra 
vonatkozik. Csak azokat az oldalakat küldték be, amelyek ezt tartalmazták. Szeretné, ha 
nem gondolnák, hogy az újhatvani iskola pedagógiai programjában nincs benne, de ezeket 
már korábban szakértés után elfogadták, és engedélyezték. Ha valaki szeretné, az 
iskolában és a Szervezési Főosztályon is bármikor megtekinthető a teljes program. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár elmondta, hogy ez a módosítás egy régi 
problémájukat kezdi megoldani, hiszen a szöveges értékelés nem mindenhol aratott 
osztatlan sikert, hiszen az érdemjeggyel történő értékelés sokkal egyértelműbb mindenki 
számára. A két intézmény programja összhangban áll egymással, és így az intézmények 
átjárhatók a városban ebből a szempontból. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

21/2010. (XI. 18.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az alapfokú intézmények Pedagógiai Programjának 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 70. § (3) bekezdésében foglaltak megvalósítására az Óhatvani 
Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) jelen határozat 
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mellékletét képező pedagógiai programjának módosítását a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja alapján jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. január 1-jétől folyamatosan 
Felelős: a végrehajtásért az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola igazgatója 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

22/2010. (XI. 18.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az alapfokú intézmények Pedagógiai Programjának 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 70. § (3) bekezdésében foglaltak megvalósítására az Újhatvani 
Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) jelen határozat 
mellékletét képező pedagógiai programjának módosítását a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja alapján jóváhagyja. 

 
Határidő: 2011. január 1-jétől folyamatosan  
Felelős: a végrehajtásért az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola igazgatója 
 
(Jellinek János igazgató elment.) 

 
7. napirend: Előterjesztés a hátrányos helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó 
programjában való részvételről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Szadváry Ferencné ügyintéző elmondta, hogy az Oktatási Minisztérium 2000. 
szeptemberében indította útjára ezt a programot. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában lehetőség szerint ezek a gyerekek megyéjük neves 
gimnáziumába, szakközépiskolájába nyerhetnek felvételt, és egy speciális program alapján 
készülhetnek a felsőfokú továbbtanulásra. Heves Megyében az egri Neumann János 
Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium a felvételt biztosító iskola. Hatvan Város 
Önkormányzata eddig négy gyermeket indított el ezen az úton. Aki most jelentkezett a 
programra, az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola Baross Gábor tagiskolájának végzős 
tanulója, Benei Kitti. Minden referencia rendelkezésre áll, tehát az igazgató, a szülő, a 
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gyermekjóléti szolgálat és az osztályfőnök is javasolja a gyermeket a programban való 
részvételre. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár azt kérdezte, hogy ő az egyetlen gyermek az egész 
városban, aki ebbe a programba benevezhető? Vagy másképp kellene propagálni a 
programot. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy minden iskolában ismert a dolog, az 
osztályfőnököknek elsősorban a szülőt kell megnyerni, hogy a gyermekük ebben a 
programban részt vehessen. 
 
Ságiné Szűcs Klára a bizottság elnöke elmondta, hogy nagyon megérdemli ez a kislány, 
hogy a programban részt vehessen, hiszen valóban hátrányos helyzetű, mert édesanyjával 
egyedül él, apukája jelenleg háziőrizetben van. A kislány jól tanul, zömmel 4-5 jegyei 
vannak, szeretne ebbe a programba kapcsolódni, hogy fejlődhessen. Álma, hogy állatorvos 
legyen, és a Neumannba tudomása szerint van lehetőség természettudományos tárgyakat 
tanulni. Örülne, ha a bizottság és a képviselő-testület is segítene az útját támogatni. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

23/2010. (XI. 18.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hátrányos helyzetű tanulók Arany János 
tehetséggondozó programjában való részvételről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Benei Kitti 
(lakik: 3000 Hatvan, Rákóczi u. 21.) részvételét a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában, és maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra, havi 
6.000.- forint ösztöndíjat nyújt számára. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programjában Benei Kitti támogatására a 2011. 
költségvetési évben 4 hó x 6.000,- forint = 24.000,- forint Hatvan város költségvetési 
rendeletébe betervezésre kerül. A továbbiakban az ösztöndíj pénzügyi fedezetét az adott 
tárgyévi költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Határidő: 2010. december 5. (a képviselő-testületi határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján 
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8. napirend: Előterjesztés a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium házirendje 
módosításának jóváhagyásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság tagja ismertette a napirendet. 
 
Ludányi Brigitta ügyintéző elmondta, hogy közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 
módosítására került sor, ez a 2010. évi LXXI törvény, ez alapján, és a 2009/2010. évi tanév 
tapasztalatai alapján került sor a házirend módosítására. Az előterjesztésben is olvasható, 
hogy a csengetési rend a három tagintézményre vonatkozóan elkülönül, valamint a 
tanműhelyre vonatkozó szabályozások, illetve a tanév közbeni hiányzásra, igazolatlan 
hiányzásra, késésre vonatkozóan történtek módosítások. 
 
dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja azt kérdezte, hogy a házirendben szerepel, 
hogy ugyanakkor a házirend nem tartalmazhat erkölcsi jellegű vagy esztétikai szerű 
magatartási szabályokat, ez hogyan került így megfogalmazásra? Valahonnan be kellett ez 
illeszteni? Véleménye szerint az erkölcsiség az egész életet elkíséri, főleg a pedagógiában. 
 
Ludányi Brigitta ügyintéző elmondta, hogy jogszabályi hivatkozásról van szó. 
 
Kovács János osztályvezető elmondta, hogy a szabályozás csak az iskolán belül, iskolai 
elfoglaltságok során él. Az iskolán kívül jelenleg az iskolának nincs ráhatása. Ez egy régi 
probléma, amit talán a közoktatási törvény módosítása jobban szabályoz. Jelenleg a 
jogszabály szigorúan szabályozza, hogy az intézményi házirend mit tartalmazzon. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke azt kérdezte, hogy az elmúlt időszakban meghatározta az 
50 óra igazolatlan hiányzást, volt-e már gyerek aki elérte ezt az 50 órát. 
 
Lipkovics Gábor főigazgató elmondta, hogy sajnos volt már olyan, akit figyelmeztetni 
kellett. Küldtek ki olyan értesítést 4 gyereknek, akik már az ösztöndíjat sem tudják 
felvenni. Nagyon nehéz a hiányzásos dolog főleg a szakmunkásképző tekintetében, mert 
annak az összetétele, nagyon veszélyes. A másik oka, hogy sokszor két hétig nem is 
találkoznak a gyerekekkel, hiszen van „A” hét, „B” hét, esetleg egy gyakorlati hét, vagy 
szünet jön közbe, és már nem is találkoztak, így nehéz nyomon követni, hogy a gyerek lóg 
vagy nem lóg. Sokszor a szülő nem is tudja, hogy lóg a gyereke. Ha rajta múlna, akkor 
szabályozná törvényileg, is hogy a szülőnek előbb kellene a gyerek hiányzásáról értesíteni 
az iskolát, mint hogy bejöjjön az igazolás. Lennének meglepetések, hiszen nem jönnének a 
telefonon, és egyből lehetne a szülőt értesíteni gyermeke hiányzásával kapcsolatban. 
Elmondta, hogy a jegyzővel és a rendőrséggel egyeztetések folynak arról, hogy egy 
program keretében csapatszervezéssel ügyeleti napokat iktatnának be, amikor a városban 
járkáló gyereket a pedagógus megszólíthatja, a rendőr kérheti az igazolványt, ezzel talán 
tudnának szorítani a hiányzásokon. Visszatérve a csengetési rendre elmondta, hogy azzal 
is egy új rendszert szeretnének bevezetni. Már a DISZI-ben bevált, onnan indult, és a 
Széchenyiben is bevezették, eddig ott is működik. A jelzőcsengetés az nem az óra vége 
előtt 5 perccel történik, ugyanis akkor a gyerek elkezd pakolni, nem figyel. A 
pedagógusnak nyomon kell követni az óráját, ütem szerint megy. A jelzőcsengetés a 
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szünet vége előtt 2 perccel történik. Ez jó a pedagógusnak és a gyereknek egyaránt. A 
gyereket minden esetben ellenőrzöttként kell látni, amikor a pedagógus kimegy a 
teremből bezárja, az ajtót. A gyereknek kint kell lenni a folyosón, így könnyebb 
ellenőrizni, nehezebb feladata van a pedagógusnak, hiszen az ügyelet lényegesen erősebb. 
Ennek a nyeresége az, hogy nem történik véletlen baleset a teremben, talán védett lesz a 
pedagógus, mert tényleg odafigyel a gyerekre. Amennyiben szeretnének megfelelni a 
törvénynek akkor minden pedagógus mindig ügyeletben lenne. Eléggé hagyományos 
gondolkodású, de véleménye szerint nagyon keményíteni kellene az iskolákat. Soha nem 
volt szó a pedagógusok terheltségéről, ami az ügyelettel még nagyobb. Ezenfelül az a 
pedagógus, aki bezárja az ajtót, annak órakezdésre oda kell érni. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy a csengő nem a gyereknek szól, 
hanem a pedagógusnak. Ezt kellene tudatosítani és kőkeményen számon kérni. Azt 
kérdezte, hogy a hiányzással kapcsolatban mit tapasztaltak, visszatartó erő-e az, hogy az 
50 óra hiányzás esetén számonkérés van? 
 
Lipkovics Gábor főigazgató elmondta, hogy visszatartó, de annyira nem vált be, mint 
ahogyan tervezték, de kezdik érteni, hiszen az nagy hatás, hogy 3 hónapig nem kapnak 
pénzt. Hozzátette, hogy a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium tekintetébe az 
ilyen témájú napi levelezés költsége hozzávetőleg 10.000,- Ft ez nagyjából 1 – 1,5 MFt/év. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy az igazolatlan hiányzások elkerülése 
érdekében nem lehetne-e egyfajta elektronikus naplót vezetni, melyet a szülő is láthat 
bármikor a gyermekére vonatkozóan. Esetleg elektronikusan elküldeni az értesítéseket, 
hogy a gyerek hol volt, miért nem volt iskolában. Lehetne ez egyfajta folyamatos 
kapcsolattartás a szülő és az iskola között. 
 
Lipkovics Gábor főigazgató elmondta, hogy megoldható lenne nagyon sok minden, de 
mely gyerekeknek a szülei járnak a szülői értekezletekre és érdeklődnek? Azok, akik 
foglalkoznak a gyermekükkel, a többi szülőt úgy kell levadászni az utcán, a boltban vagy 
egyéb helyeken, és akik nem járnak a szülőire sem, azok nem fogják az email-okat sem 
olvasgatni, a törekvő szülők törekvő gyerekein, pedig látszik, hogy akarnak. 
 
dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja elmondta, hogy náluk másodlagosan 
csapódnak le ezek a dolgok. Sokkal több az utólagos sorakozás az igazolásokért. 
 
Lipkovics Gábor főigazgató elmondta, hogy a szülő 3 napjával is visszaélések vannak, 
hiszen ha megtudja hogy a gyerek nem járt iskolába, akkor azt mondja, hogy leigazolja 
neki.  
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy ha elkészül az SZMSZ, akkor az ifjúsági 
résszel nagyon foglalkozni kell. Náluk az iskolában ezt úgy szabályozták, hogy ha adott 
héten hiányzott, akkor a következő hét osztályfőnöki óráján be kell adni az igazolását. 
Amennyiben azt tapasztalják, hogy a gyerek kimarad az iskolából, és a szülő nem jelez, 
hogy betegség lenne a kimaradás oka, akkor a szülőket, akiknek a telefonszámát 
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tartalmazza a napló, felkeresik és érdeklődnek a gyerek hiányzásának okáról. Véleménye 
szerint, ha ez a lehetőség megvalósulna, hogy a gyerekeket a rendőrség és a pedagógusok 
az utcán megszólíthassák, akkor sokkal több gyereket tudnának visszatartani és 
visszajuttatni az iskolapadba. Arról nem is beszélve, hogy azokat a gyerekeket is vissza 
lehetne terelni az iskolába, akik akár a lyukas óra ideje alatt is a legközelebbi 
szórakozóhelyekre mennek. 
 
Lipkovics Gábor főigazgató elmondta, hogy a beléptető rendszer teljesen megváltoztatta 
a gyerekek hozzáállását. Természetesen ki lehet ezt is játszani, de alapesetben a rendszer 
regisztrálja a be- és kilépés idejét is. Ha ezt komolyan veszik, és van egy portás, aki 
odafigyel arra, hogy kiengedik-e egymást vagy nem, akkor még a lyukas órákban sem 
tudnak kijárni. Véleménye szerint mind a három középiskolában megoldható lenne. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

24/2010. (XI. 18.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
Házirendje módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) jelen határozat mellékletét 
képező – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – házirendjét jóváhagyja.  
 
Határidő: 2010. december 1-jétől folyamatosan 
Felelős: a végrehajtásért a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium főigazgatója 
 
9. napirend: Előterjesztés Trianoni emlékmű felállításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Ludányi Brigitta ügyintéző elmondta, hogy 2010. május 31-én az új országgyűlés 
elfogadta a nemzeti összetartozás melletti tanulságtételről szóló 2010. évi XLIV. törvényt,  
június 4-én lépett hatályba. Ennek értelmében június 4-ét a nemzeti összetartozás napjának 
nyilvánították. Ennek céljából kívánja Hatvan város közössége a Trianoni emlékmű 
felállítását, ehhez egy pályázatra kerül sor, melynek az összegei megtalálhatóak az 
előterjesztésben. A maximális összeg 7 MFt. A felállítás előtt egy szakvélemény kiállítására 
van szükség, melyet a Magyar Művelődési Intézet ls Iparművészeti Lektorátus Képző- és 
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Iparművészeti Lektorátus adna. A szakvélemény kikérését törvény szabályozza. A 
zsűrizés és a díjazásnak az értéke 2 MFt. A 3978/60. helyrajzi számú ingatlanon, mely a 
Hajós Alfréd utca melletti teret jelenti, egy térrendezésre kerül sor, ennek az összege 20 
MFt, majd ide kerülne felállításra 2011. június 4-én az emlékmű. Előzetesen 12 MFt-ot 
érintene. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

24/2010. (XI. 18.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Trianoni emlékmű felállításáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti 
Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvény alapján Trianoni 
Emlékművet állít a 3978/60. helyrajzi számú ingatlanon. Az emlékmű felállítására és az 
emlékmű felállítási helyszínének térrendezésére összesen 29 millió forint költségkeretet 
határoz meg, amelyből a 2011. évben 12 millió forint költségkeret felhasználása várható, 
mely összeg Hatvan város 2011. évi költségvetésében tervezésre kerül, a további 
fennmaradó költségeket a képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében 
biztosítja. 
 
 
Határidő: 2011. június 4. (megvalósításra a Nemzeti Összefogás Napján) 
Felelős: Szinyei András alpolgármester a Költségvetési Főosztály és Szervezési Főosztály 
útján 
 
10. napirend: Beszámoló a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület 2010. évi működéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Palásthy Pál főosztályvezető elmondta, hogy a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület a 
labdarúgás utánpótlás tekintetében szinte pótolhatatlan munkát végez. Rendkívül 
színvonalas értékelhető a munka. A beszámolójuk áttekinthető, rövid, tömör. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy sok sikert kíván a sportegyesület további 
munkájához. 
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Filep Bertalan elmondta, hogy a pedagógusok mindig szívvel lélekkel foglalkoznak a 
gyerekekkel. Sok sikert kíván nekik a továbbiakban is. 
 
Monori Géza elnök elmondta, hogy 312 gyerek van az egyesületnél a hatvani iskolákon 
felül a környező településekről is sokan járnak ide. Szervezik nekik az őszi, téli és tavaszi 
bajnokságokat, majd az országos rendszerűeket. Nagy élmény a gyerekeknek, a 
szülőknek, és nagyszülőknek egyaránt. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy már hetek óta dolgoznak a városi 
sportkoncepción, mely a hatvani sportegyesületeknek egy igen nagy bázisa, ennyi 
gyermekből lehet meríteni minden egyesületnek. 
 
Lipkovics Gábor főigazgató elmondta, hogy nagyon szeretné, ha a középiskolákban is 
felhúznák egy kicsit a sportot. Ez csak órakeret kérdése, mert arra kellene adni 
lehetőséget. Mindegyik középiskola tudna valamilyen utánpótlásban segíteni. Nagyon 
büszke a kosarasaikra, akiket Robotka Tamás vezet az NB II-ben. Véleménye szerint az NB 
II csapatok már mérhetőek bármilyen sportág tekintetében. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy az új sportkoncepció kapcsán nagyon sok 
munkát végeznek. Kérte, hogy neveljék a tehetséges gyermekeket, és ennek a lehetőségeit 
megpróbálják biztosítani mind technikailag, mind pedig anyagilag. Erre azért van 
szükség, mert a város sportéletét a helyi emberekkel tudják feljebb vinni. Régebben is 
tudtak nevelni olyan húzó játékosokat, akik országos szinten elismertek lettek. 
 
dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja elmondta, hogy a tömegsportot is kellene 
erősíteni, mert a versenysport nagyon szép és eredményeket hoz, de a tömegsport 
szükséges az általános egészség érdekében, főleg a középiskola esetében. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy erre alapul a koncepció, és azokból a 
gyerekekből lehet kiemelni a tehetséges játékosokat. 
 
További kérdés, vélemény nem volt. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

24/2010. (XI. 18.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület 2010. évi 
működéséről szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület 
2010. évi működéséről – jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határidő: 2010. november 30. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján 
 
11. napirend: Beszámoló a Hatvani Lokomotív Sport Egyesület 2010. évi működéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Palásthy Pál főosztályvezető elmondta, hogy bízik benne, hogy a sportkoncepcióban 
megtalálják az egyesületnek a helyét. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy a sportkoncepció kidolgozása során azon 
vannak, hogy minden egyesületnek meglegyen a helye városi szinten. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy elolvasás után úgy tűnik, hogy 
tavalyi évhez képest semmi nem változott. A sportolók is mozognak és a szurkolók is 
élvezik a meccseket. El kell odáig jutni, hogy erre a sportegyesületre szükség van. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy nem önkormányzati tulajdonú a csapat és 
a terület sem. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy ezzel tisztában van, de eladásra van 
meghirdetve már évek óta, és egyszer a MÁV-nak sikerülni fog eladni. Minden 
sportegyesület esetében a pénz a legnagyobb probléma. Ha más egyesületet néz, akkor is 
látható, hogy a Kézilabda Sportegyesületnek is a kiadásai nagy része visszakerül a 
városházához. Véleménye szerint, ezeket a költségeket kellene visszaszorítani. Ha már 
foglalkoznak a kérdéssel, akkor ilyen mélységig kellene betekinteni a költségekbe. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy a városnak és vonzáskörzetének a 
létszámból adódóan szüksége van két csapatra. Ha jól végzik a csapatok a munkát, akkor 
akár mind a két csapat szintet is léphet a későbbiekben. Dolgoznak azon, hogy a csapatok 
ne jelentsenek pénzügyi problémát. A Lokomotív esetében az ingatlan besorolása 
sportpálya, tehát ha el is sikerül adni, átminősíteni még egy jó ideig nem lehet, el kell telni 
jó pár évnek sporttevékenység nélkül, hogy át lehessen minősíteni. 
 
Kovács Sándor osztályvezető azt kérdezte, hogy nem lehetne-e valamilyen módon 
irányítani azt, hogy ezek a Hatvanban nevelkedett sportolók elsősorban Hatvanban 
kössék le magukat, és ne menjenek el a környező településekre. Ha nem fér be az FC 
Hatvan csapatába, menjen a Lokomotív csapatához, erősödjön ott. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy ehhez megállapodás kellene a két 
egyesület között. Van már egy jól működő kapcsolat, hiszen amikor a városi pályán állt a 
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víz, akkor az újhatvani egyesület fogadta a városi egyesület csapatát. De hiába van az 
egyesületek között jó viszony, a megállapodás nem került aláírásra. Más településen 
pedig, ha van egy jó szponzor, aki egy kis pénzlehetőséget ajánl, akkor a tagok átmennek 
ahhoz a csapathoz. Véleménye szerint, ha valaki ezt megteheti, csinálja, de nem gondolja, 
hogy ebben a korosztályban bárkinek is zsebbe kellene nyúlni és pénzzel motiválni a 
játékosokat. A lényeg az, hogy a gyerek kibontakozzon, és valahol szárnyalni tudjon a 
tehetsége, bár testnevelők, de engedniük kell, ha jobb lehetőséget látnak. Büszkék arra is, 
ha a gyerekek különböző nagy múltú csapatokhoz kerülnek. Bízik abban, hogy fiatal 
korban még nem a pénz dominál. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy akkor be kellene vezetni a nevelési 
költség visszatérítését, ha a gyerek elmegy egy másik csapathoz, akkor az a csapat fizesse 
ki a gyerek nevelési költségeit. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy ez a dolog működik, csak nincsen 
felszínen. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

25/2010. (XI. 18.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Lokomotív Sport Egyesület 2010. évi 
működéséről szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Lokomotív Sport Egyesület 
2010. évi működéséről szóló – jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: 2010. november 30. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján 
 
12. napirend: Beszámoló a Hatvani Kézilabda Sport Egyesület 2010. évi működéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Palásthy Pál főosztályvezető elmondta, hogy a beszámoló komoly átgondolt 
sportszervező és sportszakmai munkát tükröz. 
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Tarsoly Imre a bizottság tagja elmondta, hogy az egyesület részéről is voltak 
megbeszélések a sportkoncepcióval kapcsolatban. Az NB II-be kerülés határán vannak. 
 
Csuvikovszy Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy vannak a beszámolóban megjelölve 
problémák, melyek egy része saját körükből adódik. Véleménye szerint egy komoly NB II-
es csapat lehetne Hatvanban, mert aki komoly játékos, az úgyis Gyöngyösön vagy Pesten 
köt ki. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

26/2010. (XI. 18.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Kézilabda Sport Egyesület 2010. évi 
működéséről szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda Sport Egyesület 
2010. évi működéséről szóló – jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: 2010. november 30. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján 
 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 16:30 órakor bezárta a 
nyílt ülést. 
 

k.m.f. 
 
 
 

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


