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

Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. október 26-án (kedden) 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 elnökhelyettese 
 Kondek Zsolt a bizottság tagja 
 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 
 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 
 Szinyei András Alpolgármester 
 dr. Bóta Julianna Jegyző 
 Révész Péter Gazdasági Főosztály, főosztályvezető 
 Palásthy Pál Szervezési Főosztály, főosztályvezető 
 Kovács János Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, 

osztályvezető 
 Szadváry Ferencné oktatási ügyintéző 
 Ludányi Brigitta közoktatási és közművelődési ügyintéző 
 dr. Tordai Edina jogi ügyintéző 
 Nagyné Szabalics Boglárka ügykezelő 
 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívottak: 
 
 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 
 Szalánczi Zoltán 
 Jagodics Milán Hatvan Online 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd átadta a szót Szinyei 
András alpolgármesternek. 
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Szinyei András alpolgármester köszöntötte a jelenlévő bizottsági tagokat és 
meghívottakat. Elmondta, hogy az alpolgármestereknek és a polgármesternek nem 
kötelező részt venni az üléseken, de amennyiben az érdeklődési körüknek megfelelő téma 
kerül tárgyalásra, akkor részt vehetnek a vitában, ugyanakkor nem a bizottság tagjai. 
Elmondta, hogy a bizottság munkája rendkívül fontos, hiszen a vitás kérdéseket, 
problémákat a bizottságnak kell tisztázni, hogy a képviselő-testület a már kialakult 
végleges anyagot tudja megtárgyalni. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke megköszönte a gondolatokat, majd átadta a szót dr. Bóta 
Julianna jegyzőnek. 
 
dr. Bóta Julianna jegyző köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a bizottság tagjai a 
meghívót legalább az ülést megelőző két nappal meg kell, hogy kapják. Az nem biztos, 
hogy mindig kapnak minden anyagot hozzá, mert még további egyeztetéseket igényel, de 
általában minden anyagot megtárgyal a bizottság. Előfordulhat azonban, hogy az adott 
anyag mégsem készül el, akkor az elnök az ülés elején jelzi ezt, és lekerül a napirendről, 
valamint lehet, hogy sürgősségi indítványként kerül be, azt pedig fel kell venni a 
napirendek közé. Előfordulhat olyan is, hogy hibáznak, és olyankor cserélni kell az 
anyagot. Úgy gondolja, hogy a végeredmény a lényeges, hogy a kisebb hibák javítása után 
a képviselő-testület a megfelelő anyagot tudja megtárgyalni. A bizottságnak van 
lehetősége a módosító indítvány felterjesztésére. A munkát a hivatal dolgozói segítik, így 
általában az előkészítésben közreműködő főosztály vezetője képviseli a szakterületéhez 
tartozó anyagokat. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke megköszönte a hozzászólást, majd felkérte Palásthy Pál 
főosztályvezetőt, hogy röviden mutassa be a hivatal oktatással és művelődéssel foglalkozó 
munkatársait. 
 
Palásthy Pál főosztályvezető röviden ismertette az osztály dolgozóit, elmondta, hogy ki 
melyik területtel foglalkozik. Javasolta a bizottság tagjainak, hogy amennyiben kérdésük 
lenne bármivel kapcsolatban az osztály dolgozóitól kérdezzenek bátran. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke megköszönte a rövid bemutatást. Megállapította, hogy a 
bizottság tagjai közül 5 fő jelen van így a bizottság határozatképes. Javasolta a bizottság 
tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek elfogadását. 
 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1/2010. (X. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága 2010. október 26-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
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1./ Előterjesztés a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot 

Működtető Intézményfenntartó Társulás Tanácsáról és a Társulási 
megállapodás módosításáról 

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

2./ Előterjesztés a Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és 
Szakközépiskolájának fenntartói többletóra kérelméről 

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

3./ Előterjesztés a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
fenntartásához szükséges elmaradt pénzügyi hozzájárulás megfizetésére 
vonatkozó megállapodásról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző 
 (határozat, minősített többség) 
 

4./ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata egyes helyi önkormányzati 
rendeleteinek módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző 
 (határozat, minősített többség) 
 

5./ Előterjesztés a közoktatási feladatellátás jelenlegi rendszerének 
felülvizsgálatáról 

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

6./ Előterjesztés a képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervének 
módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Lukács László osztályvezető 
 (határozat, minősített többség)  
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7./ Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 

munkatervéről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Lukács László osztályvezető 
 (határozat, minősített többség) 
 

8./ Előterjesztés a Comenius Előkészítő látogatások című pályázati felhíváson 
való részvételről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Révész Péter főosztályvezető 
 (határozat, egyszerű többség) 
 
 

9./ Beszámoló a közterületeken található műemlékek állapotáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Ludányi Brigitta közoktatási és közművelődési ügyintéző 
 (határozat, egyszerű többség) 
 
1. napirend: Előterjesztés a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot Működtető 
Intézményfenntartó Társulás Tanácsáról és a Társulási Megállapodás módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság elnökhelyettese jelezte, hogy az előterjesztésben 
foglalt 2. határozati javaslattal kapcsolatos vitában és szavazásban nem kíván részt venni 
személyes érintettsége miatt. 
 
Kovács János osztályvezető elmondta, hogy a Hatvani Középiskola, Szakiskola és 
Kollégiumot Hatvan Város Önkormányzata és a Heves Megyei Önkormányzat 
intézményfenntartó társulás keretében működteti. Ezt az a társulási megállapodás teszi 
lehetővé, amit a két fél kötött. A megállapodás tartalmazza a társulási tanács tagjait. Az 
önkormányzati választásokat követően a társulási tanács személyi összetétele is 
megváltozik. Az előterjesztés a társulási tanács tagjairól szól, valamint a megállapodás 
módosításáról is.  
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslatot. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
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2/2010. (X. 26.) 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 Kollégiumot 
Működtető Intézményfenntartó Társulás Tanácsáról és a Társulási megállapodás 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei 
Közgyűlés és Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által létrehozott Hatvani 
Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás 
Tanácsába Szinyei András, Hatvan város alpolgármesterét, Köves Gáborné és Papp István 
települési képviselőket delegálja. 
 
Határidő: 2010. október 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
A bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslatot. 
A bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

3/2010. (X. 26.) 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 Kollégiumot 
Működtető Intézményfenntartó Társulás Tanácsáról és a Társulási megállapodás 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei 
Közgyűléssel 2007. április 12-én megkötött – többször módosított – Társulási 
megállapodást  a jelen határozat mellékletét képező megállapodást  módosító 
okirattervezetnek megfelelően közös megegyezéssel módosítani kívánja. 

 
Határidő: 2010. november 2. (társulási megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
2. napirend: Előterjesztés a Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és 
Szakközépiskolája fenntartói többletóra kérelméről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János osztályvezető elmondta, hogy a Hatvani Középiskola Bajza József 
Gimnáziuma és Szakközépiskolája esetében a 2009/2010. tanévhez képest a 
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szakközépiskolai osztályok felmenő rendszerű kifutása miatt feladatellátás csökkenés 
következett be. Minden osztály esetében a közoktatási törvény előírja, hogy mennyi a 
kötelező óraszám és mennyi plusz százalékos választható óraszám jár, amit a fenntartónak 
biztosítani kell. Amikor feladatcsökkenés következik be, akkor a fenntartó azt visszavonja, 
természetesen a pénzügyi fedezetét is. Így következett az be, hogy kettő üres pedagógus 
álláshely megszüntetésre került, illetve a túlóraszám heti 8 órával csökkentve lett. 
Jogszabályi előírás, hogy az intézmény az év elején indított osztályoknak megfelelő 
óraszámmal rendelkezik. Az intézmény ebben az évben 753 órával gazdálkodhat hetente. 
Ez tartalmazza az iskolakönyvtáros 22 óráját és az iskolapszichológus 13 óráját is. Igazgató 
Asszony jelezte, hogy az intézmény színvonalas működése érdekében szükséges még 17 
óra hetente, amely pedagógiailag is indokolt. Röviden ismertette a pénzügyi hátterét az 
engedélyezésnek. A normatíva tekintetében 50% a várost 50% a Heves Megyei 
Önkormányzatot terheli, így az összeg fele az, ami Hatvan Város Önkormányzatát terheli. 
Ennek a feltételeit kellene megteremteni, és dönteni ebben, majd ezt követően kerül a 
Társulási Tanács elé. 
 
Bodonyiné Balog Erzsébet igazgató elmondta, hogy a rendelkezésükre álló órákat 
maximálisan ki használják és a most kért az azon felül van. A kötelező órákon túl a 
legtöbb órát az emelt szintű érettségi felkészítés tölti ki. Mivel több órát fordítanak az 
érettségi felkészítésre, ezért kevesebb marad az egyéb szakköri elfoglaltságokra, pedig 
azok között is vannak kiemelten hasznosak. Amennyiben támogatják az előterjesztést, 
akkor azt mind a diákok, mind a kollegák nevében megköszönné. 
 
További kérdés, vélemény nem volt. 
 
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: 
 

4/2010. (X. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és 
Szakközépiskolájának fenntartói többletóra kérelméről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hatvani 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) 
vonatkozásában a Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája 
feladatellátási helyen 2010. november 2-tól a szakkörök indítása érdekében heti 17 
fenntartói többletóraszám kerüljön biztosításra, és egyben úgy dönt, hogy a Heves Megyei 
Közgyűlés és Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete között létrejött Társulási 
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megállapodás 9.1.1. pontja szerint a 2011. gazdasági évben 798.830,- Ft pénzügyi fedezetet 
biztosít. 
 
Határidő: 2010. november 2. (a határozat megküldésére) 
 2011. február 15. (pénzügyi fedezet betervezésére) 
 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján 
 Hatvan város polgármestere a Költségvetési Főosztály útján 
 
3. napirend: Előterjesztés a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
fenntartásához szükséges elmaradt pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó 
megállapodásról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár azt kérdezte, hogy ez a város vagy a megye részéről 
történő elmaradást jelenti? 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy a Heves Megyei 
Önkormányzatnak van elmaradása a kifizetésekkel. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy véleménye szerint a második 
határozati javaslattal kellett volna kezdeni, hiszen előbb a meglévő határozatot kellett 
volna hatályon kívül helyezni és utána az újról dönteni.  
Azt kérdezte, hogy ennek az összegnek az ilyen irányú eltolódása okoz-e gondot a városi 
költségvetésben? 
 
dr. Bóta Julianna jegyző elmondta, hogy a sorrendet hagyni kellene, hiszen ha a bizottság 
esetleg nem támogatja az első határozati javaslatot, akkor még mindig élő határozatként 
maradjon meg az inkasszó. Likviditási gondjai nincsenek a városnak, mert meg tudják 
oldani, de nyilván ami jár a városnak, azt szeretnék, ha itt lenne, és minél előbb, ezért 
került szóba az inkasszó. A két hivatal jó viszonyának fenntartása érdekében azonban 
megszületett ez a megállapodás tervezet, ami a megyei önkormányzatnak és a városnak is 
elfogadható. 
 
További vélemény, hozzászólás nem volt. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
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5/2010. (X. 26.) 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 
fenntartásához szükséges elmaradt pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó 
megállapodásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei 
Önkormányzattal 2007. április 12-én megkötött – és időközben több alkalommal 
módosított –, a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium közös fenntartására 
vonatkozó társulási megállapodás 9.1.1. pontja szerinti, a Heves Megyei Önkormányzatot 
terhelő, működési költségekhez való pénzügyi hozzájárulás 2010. évben elmaradt 
összegének a jelen határozat mellékletében foglalt feltételekkel részletfizetés útján történő 
teljesítéséhez hozzájárul. 
 
Határidő: 2010. október 31. (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

6/2010. (X. 26.) 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 
fenntartásához szükséges elmaradt pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó 
megállapodásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) …/2010. (X. 28.) sz. határozata 
szerint, a Heves Megyei Önkormányzatot terhelő, Hatvani Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium működési költségeihez való pénzügyi hozzájárulás 2010. évben elmaradt 
összegének megfizetésére vonatkozó megállapodás hatályba lépésének napjával 475/2010. 
(IX. 16.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2010. október 29. (kihirdetésre) 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
4. napirend: Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata egyes helyi önkormányzati 
rendeleteinek módosításáról 
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Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
dr. Bóta Julianna jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület korábban meghozott 
döntései alatt készült rendeleteket minden időszakban felülvizsgálják. Jelenleg az új 
képviselő-testület felállása kapcsán került rá sor, és az új testület vonatkozásában a helyi 
rendeleteket megvizsgálták. A bizottságok elnevezése vezetése és a jogszabályi változások 
kerültek átvezetésre. 
 
További vélemény, hozzászólás nem volt. 
 
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: 
 

7/2010. (X. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata egyes helyi 
önkormányzati rendeleteinek módosításáról szóló előterjesztést, és javasolja annak 
elfogadását a képviselő-testület számára. 
 
5. napirend: Előterjesztés a közoktatási feladatellátás jelenlegi helyzetének 
felülvizsgálatára 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János osztályvezető elmondta, hogy az előterjesztés érinti az óvodákat, általános 
és középiskolákat egyaránt. Az intézmények szakmai és intézményi önállóságáról van szó. 
Az óvodák és általános iskolák esetében Hatvan Város Önkormányzata a fenntartó. Az 
óvoda és az általános iskola kapcsán az első határozati javaslattal dönt a fenntartó. A 
középiskolák esetében a társulási megállapodás alapján a második határozati javaslat ad 
lehetőséget a döntésre. Ez egy folyamat kezdete, hiszen ha a képviselő-testület dönt erről, 
akkor elkezdődik a koncepció kidolgozása. A jogszabályoknak megfelelően az Oktatási 
Hivataltól független szakértő kérésére, a megyei önkormányzattól vélemény kérésére 
kerül sor. Ezt követően kerül az anyag a véleményezők elé, akik az iskolahasználók, 
alkalmazotti közösségek, szülői szervezetek, diákönkormányzatok. Ha ezek a vélemények 
is megszületnek, akkor van végső döntési helyzetben a képviselő-testület.  
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár elmondta, hogy annak idején, amikor az átszervezés 
elkezdődött, egyik iskolai és szülői fórum sem támogatta. Kíváncsian várják, hogy az 
újbóli átszervezéssel mit tudnak nyerni, vagy kik azok, akik esetleg valamilyen szinten 
összesérelmeznek. Egy olyan folyamat indult el, ami hozhat nagyon jó dolgokat. Felhívta a 
döntéshozóknak a figyelmét arra, hogy egyes emberek is vannak a rendszerben. Az 



10 

átszervezésnél érhet pedagógusokat, jól képzett pedagógusokat sérelem, érhet 
intézményeket olyan hatás, amire nagyon oda kell figyelni. Felhívta a döntéshozók 
figyelmét, hogy ne kövessenek el hibát, mert nagyon-nagyon oda kell figyelni. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy nem arra törekszenek, hogy 
vesztesek legyenek. Itt mindenkinek győztesnek kell lenni. 
 
További vélemény, hozzászólás nem volt. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

8/2010. (X. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási feladatellátás jelenlegi rendszerének 
felülvizsgálatáról 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) bekezdése, valamint a 
közoktatásról szóló törvény 102. § (2) bekezdése a) pontjának felhatalmazása alapján 
megbízza Hatvan város alpolgármesterét az óvodai és az általános iskolai feladatellátási 
területen a közoktatási intézmények szakmai és intézményi önállóságát  tartalmazó 
koncepció kidolgozására. 
 
Határidő: 2010. november 25. 
Felelős: Szinyei András, Hatvan város alpolgármestere a Szervezési Főosztály útján 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

9/2010. (X. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási feladatellátás jelenlegi rendszerének 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) vonatkozásában a 
székhelyintézményt és a tagintézményeket érintő szakmai és intézményi önállóság 
ügyében szükséges egyeztetéseket kezdeményez a Heves Megyei Közgyűléssel. 
 
Határidő: 2010. november 25. 
Felelős: Szinyei András, Hatvan város alpolgármestere 
 
Szinyei András alpolgármester kiment az ülésről. 

 
6. napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervének 
módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
dr. Bóta Julianna jegyző jelezte, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
ülésen kérték, hogy az októberi ülés 5. napirendi pontja, az önkormányzati tulajdonú 
viziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó gördülő beruházási terv elfogadásáról 
szóló előterjesztés kerüljön át a decemberi ülésre. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a módosítás támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

10/2010. (X. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-
testület 2010. II. félévi munkatervének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az előterjesztés határozati javaslatához az alábbi 
 

 

módosító indítványt 
 

teszi: 

 

 

A határozati javaslat mellékletében a 2010. október 28-i képviselő-testületi ülés 5. 
napirendi pontját, mely előterjesztés az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon 
üzemeltetéséhez kapcsolódó gördülő beruházási terv elfogadásáról, a képviselő-testület 
2010. december 16-i ülésén a 7. napirendi pont után 8. napirendi pontként tárgyalja meg 
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tekintettel arra, hogy az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyont üzemeltető Heves 
Megyei VÍZMŰ Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) a szükséges szakmai anyagot 
határidőig nem készítette el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak a módosításokkal együtt a határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

11/2010. (X. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervének 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a képviselő-
testület 2010. II. félévi munkatervéről szóló 259/2010. (V. 27.) számú határozatát annyiban, 
hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 
 
Határidő: 2010. október 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
7. napirend: Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
munkatervéről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

12/2010. (X. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2010. 
október és december közötti időszakra vonatkozó munkatervét. 
 
Határidő: 2010. október 27. 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
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8. napirend: Előterjesztés a Comenius Előkészítő látogatások című pályázati felhíváson 
való részvételről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Révész Péter főosztályvezető elmondta, hogy az SzMSz pályázati szabályzata alapján az 
önkormányzati pályázatok csak képviselő-testületi jóváhagyással nyújthatók be. 
Amennyiben a pályázat benyújtásának határideje korábban van, mint a soron következő 
képviselő-testületi ülés, akkor pedig Hatvan város polgármesterének, illetve jegyzőjének a 
előzetes engedélyével a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett adható be egy 
pályázat. Ebben az esetben még nincsen meg a benyújtási határidő, így nem kell 
utólagosan jóváhagyni. A pályázat önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy maximálisan támogatja az ilyen 
építő jellegű pályázatokat. Miután elolvasta az előterjesztést, nem talált benne néhány 
dolgot. Mi a hozama a pályázatnak? A pedagógusok beszélik-e a nyelvet, tudják-e 
kamatoztatni az utazást. 
 
dr. Bóta Julianna jegyző elmondta, hogy az egyik pályázó már volt a hivatalban is, és kért 
a városról anyagot, az iskolákról pedig már van, valamint készül még Magyarországról is 
egy bemutató összeállítás. Az egyik hozama tehát, hogy a városról, az iskolákról és az 
országról fognak egy előadást tartani, és nyilván ha mások is készítenek ilyen fajta 
bemutatást, akkor már azzal is gazdagodnak a kollegák. Angol nyelv tanárokról van szó, 
tehát tudnak nyelvet beszélni. 
 
Takácsné Palásthy Erika igazgató elmondta, hogy dr. Jusztinné Szekszárdi Ildikó. még az 
iskola pedagógusa „a prémium évek program” keretében, és ő kereste meg ezzel a 
lehetőséggel. Ő a testvérvárosokkal szemben nagyon elkötelezett és szívesen építi ezeket a 
kapcsolatokat. Intézményvezetőként azt a lehetőséget látja, hogy lesz egy kitekintés, hogy 
máshol az oktatási rendszerek hogyan működnek. A másik pedagógust, Polonkai 
Zoltánné igazgató asszonyt pedig azért javasolta és támogatta, hogy a vezetési technikákat 
is megismerjék más területeken. Ezt egy előkészítő látogatásnak szánják, és később a 
gyerekek is bekapcsolódhatnak, akár projektek szervezésében, előkészítésében is. 
 
Ságiné Szűcs Klára igazgató elmondta, hogy szinte ugyanebben a pályázatban, csak 
pályázati forrás nélkül más fórumokon történt meghívásoknak eleget téve Tóthné Vasas 
Zsuzsanna nyugdíjas pedagógus Törökországba utazik november első napjaiban 8-10 
napos kurzusra. Ez képzőművészeti jellegű lesz. Ő maga pedig a papíron nem 
testvérváros, csak együttműködő partnerváros, Alpullu területét, Isztambul környékét 
már többször bejárta. Elmondta, hogy a törökök vendégszeretete nagy, a magyarok iránt 
kedvesek. Véleménye szerint ezek a látogatások, akár aktív, akár már nyugdíjas kollegák 
által is nagyon hasznosak, és mindenképpen nyernek vele. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
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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: 
 

13/2010. (X. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Comenius Előkészítő látogatások című pályázati 
felhíváson való részvételről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Óhatvani 
Óvoda és Általános Iskola székhelyintézménye (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) 
pályázatot nyújtson be az „Egész életen át tartó tanulás” program Comenius 
alprogramjához kapcsolódó „Előkészítő látogatás” megvalósítására. 
A projekt teljes összege 2260 euró, melyből sikeres pályázat esetén a támogatást nyújtó 
2000 eurót finanszíroz, a fennmaradó 260 eurót a projektben résztvevő 2 fő saját forrásból 
biztosít. 
 
Határidő: 2010. október 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján 
 
9. napirend Beszámoló a közterületeken található műemlékek állapotáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a Kossuth 
iskolában tanító Sánta László is készített egy hasonló leírást a köztéri szobrokról, valamint 
azt nem tudja, hogy más iskolában mennyire szokás, de náluk ki szoktak járni a 
gyerekekkel ezekhez a műemlékekhez. Amikor ide került, nagyon örült a tanár úr által 
készített kiadványnak, hiszen így ő is megismerhette ezeket a műemlékeket. 
Az állapotuk, alapján ahogyan ebben az anyagban is látható, valamelyik felújításra szorul, 
de van olyan is, amelyet már felújítottak. Véleménye szerint lehetne az iskoláknak 
javasolni, hogy amennyiben igénylik Sánta László vagy bármelyik történelem tanár által 
megismerjék ezeket a köztéri szobrokat, és szánjanak rá időt vagy osztályfőnöki vagy egy-
egy történelem órán. A gyerekek tudják és megismerjék, hogy valóban hol helyezkednek 
el és mennyi van ezekről a szobrokról és műemlékekről. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy 
foglalkoznak ezzel a témával. Nem szeretné, ha elfelejtődne a további intézkedés, hogy 
kész az anyag és túl vannak rajta. Megállapításokat ugyan tesznek az anyagban, de a 
problémákra megoldási javaslat nem készült, se felelős, se határidő nincs megadva. 
Javasolta, hogy a későbbiekben ennek az anyagnak a felhasználásával készüljön egy 
előterjesztés, és tegyenek javaslatot a problémák megoldására. Feltehetően persze vannak 
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olyan esetek, amikor a készítő nem engedi, hogy a művéhez más hozzányúljon, de vannak 
olyan gondok, amiket ki kellene javítani. Például a zsidótemetővel kapcsolatban nemrég 
keresték fel, hogy kinek a tulajdona a temető, és azt gondolta, hogy nem a hivatalé, de 
Révész Péter a Gazdasági Főosztályvezető egyből tudott nevet és telefonszámot mondani, 
hogy kihez lehet fordulni. Lesz, aki jön és fényképezi ezeket a műemlékeket, mert 
különféle visszaemlékezési dokumentumokat akarnak készíteni, és jelenleg nagyon 
csúnya képek készülnének. Emlékszik gyerekkorából arra a temetőre, hogy milyen szép 
volt, de bizony egy idő elteltével igen csak megromlott az állapota annak is. Javasolta, 
hogy ha nem is a városé, akkor is foglalkozzanak velük. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy ez a beszámoló 
elkészült. Valóban fel kellene mérni a problémákat és megoldást keresni azok 
kiküszöbölésére. Számolni kellene a következő évi költségvetésben ezeknek a 
feljavításával, és különös figyelmet kell fordítani az elveszett tárgyak felkutatására, mint 
például a buszpályaudvarról eltűnt 1948-as emlékszobor, ami a legjobb tudomása szerint 
mind a mai napig nincs meg. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja megköszönte, hogy ez a beszámoló elkészült. Az 
első oldalon úgy látja, hogy kiemelten foglalkoztak a Kossuth tér rendezésével kapcsolatos 
dolgokkal, hiszen ha a buszpályaudvar innen véglegesen kikerül, akkor a Kossuth teret 
rendezni kell valamilyen formában. Az ott található Fekete szobor és a Szentháromság 
szobor a súlypontos. Véleménye szerint ezeket kellene elsősorban rendezni, majd ezt 
követően, ahogy már elhangzott a többi műemlék állapotára vonatkozóan egy 
munkatervet készíteni. Vannak olyanok is, amelyek nagyon jó állapotban vannak, csak a 
környezetük rendezetlen, azokhoz véleménye szerint iskolás gyerekeket is lehetne, hogy 
patronáljanak. Ki kellene menniük bizonyos időközönként, és kicsit rendbe kellene 
tenniük, akár iskolán kívüli szabadidejükben is. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy a választópolgárok is már több 
alkalommal érdeklődtek, hogy hogyan lesz tovább kezelve buszmegálló jelenlegi területe. 
Javasolták már akár egy szép szökőkút vagy hasonló kreatív és szép dolog elhelyezését. 
Szeretné, ha odafigyelnének a Fekete szobor sorsára. Tudja, hogy nehéz megmondani, 
hogy kik fekszenek ott, de át kellene ezeket a testeket temetni, vagy átalakítani oly 
annyira, hogy ez a városnak egy szép műemléke legyen. 
 
Palásthy Pál főosztályvezető javasolta, hogy a főépítészt vonják be a munkákba. Azt 
tudják, hogy a Fekete szobor kérdésének nagyon sokszor neki kezdett a városvezetés, 
különböző ciklusokban, és felvették ennek érdekében a kapcsolatot az Orosz 
Nagykövetséggel is, aki partner abban, hogy végleges megoldás szülessen. Nagyon 
komoly pénzügyi vonzata van, hiszen ragaszkodnak az exhumáláshoz is. Maga a Fekete 
szobor javítása is komoly pénzbe kerül, hiszen már maga a gránit kő sem 
Magyarországról származik és azoknak a pótlása nem egy egyszerű dolog. Véleménye 
szerint a temetőben lenne a helye, csak a megfelelő eljárást kellene lefolytatni.  
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Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy a Fekete szobor kapcsán volt egy 
népszavazás is pár éve, de akkor úgy szavaztak, hogy maradjon az eredeti helyén. Emiatt 
lekerült naprendről egy időre. Később amikor rongálták, lopták, bicikliztek, 
gördeszkáztak rajta, akkor újra előkerült a dolog, de nem lehet csak rettentő bonyolultan, 
sok pénzbe kerül, és csak a nagykövetségen keresztül megoldani a helyzetet. 
 
Szalánczi Zoltán elmondta, hogy érintettsége adódik a témában azáltal, hogy a 
választások előtt képviselőként ő kezdeményezte a téma megtárgyalását. Az látszik az 
anyagból, hogy a 42 műemlékből 37 önkormányzati tulajdonban van és annak kb. a 40%-a 
szorul valamilyen javításra. Ezek a beavatkozások az esetek többségében nem jelentenek 
teljes körű felújítást. Véleménye szerint, ha a városgazdálkodást a képviselő-testület 
felkéri az odafigyelésre, akkor ezek elegendőek is. Vannak kiemelten olyan területek, 
amelyeket meg kell fogni, mint például a Fekete szobor, ami az önkormányzat tulajdona, 
és nagyon jó helyzetben vannak ahhoz, hogy egy politikai akarattal el lehessen indítani ezt 
a dolgot. Az exhumálás folyamata és költségei felmérhetők a nemrég áthelyezett 1948-as 
emlék feltárása alapján. Ahogyan azt korábban elmondták, az Orosz Nagykövetség 
részéről sincs akadálya az áthelyezésnek. Főként, ha megmutatják, hogy jelenleg hogy néz 
ki. Ennél csak méltóbb lehet. Megköszönte, hogy egy ilyen szép és jól összeállított anyag 
készült. Annak külön örül, hogy ilyen hatással volt a bizottságra. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár elmondta, hogy aki ismeri Sánta Lászlót, az tudja, 
hogy alapos. Készült egy előterjesztés, egy összefoglaló. Itt van Jagodics Milán a Hatvan 
Online-tól. Azt javasolta, hogy próbálják meg rábeszélni Sánta Lászlót arról, hogy adja át 
az anyagait, amit az oldalra fel lehetne tenni, lehetne hozzájuk fotókat tenni, amik 
megmutatják az emlékműveket, és bemutatják mindazt, ami van. Így mindenki számára 
hozzáférhető lenne. A Hatvan Online-nak nagyon sok látogatója van, annak segítségével 
lehetne egy folyamatos tájékoztatást adni a műemlékek jelenlegi állapotáról és azok 
javulásáról. Másrészt pedig hasznos lenne abból a szempontból is, hogy az emberek 
megismerjék ezeket a műemlékeket. 
 
Jagodics Milán elmondta, hogy mint a Hatvan Online képviselője úgy gondolja, hogy a 
Filep Bertalan által tett javaslat teljes mértékben megvalósítható. Amennyiben elkészül a 
tervezet azzal kapcsolatban, hogy a szobrokat elkezdik szépíteni, felújítani, akkor arról is 
folyamatosan tudósítani fognak. 
 
Bodonyiné Balog Erzsébet igazgató elmondta, hogy az iskoláknak van lehetősége és él is 
ezzel a lehetőséggel, hogy szobrokat örökbe fogadjon. A Kossuth szobor, amit a Kossuth 
Lajos Általános Iskola kezdeményezett az évfordulóra történő felállítására, a Bajza 
Gimnáziumot is sok műemlék díszíti, valamint örökbe fogadták a hányatott sorsú 
Városmúltat is, valamint a Balassi Bálint emlékművet. Véleménye szerint az iskolák annyit 
tudnak tenni, hogy ébren tartják a műalkotónak és a műalkotásnak az emlékét. A 
gyerekek és az iskola a szemetet összeszedik, az rendben van, de a parkosítás része már 
meghaladja az iskola költségeit, hacsak nem kapnak támogatást. 
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Szalánczi Zoltán, mint a napirend kezdeményezője jelezte, hogy maximálisan segíti az 
ezzel kapcsolatos munkát, amennyiben igényt tartanak rá. 
 
A bizottság elnöke összefoglalta a módosítási javaslatot, és javasolta annak elfogadását a 
bizottság számára. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

14/2010. (X. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 
közterületeken található műemlékek állapotáról szóló beszámolót. 
 
A bizottság az előterjesztés határozati javaslatához az alábbi 
 

módosító indítványt 
 

teszi: 
 
A határozati javaslat az alábbi mondattal, továbbá az alábbi határidő és felelős 
megjelöléssel egészüljön ki: 
 
A képviselő-testület felkéri Hatvan város jegyzőjét, hogy készítsen intézkedési tervet 
Hatvan város polgármestere részére a közterületeken lévő Hatvan város tulajdonában álló 
műemlékek megőrzésére, javítására. 
 
Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat módosításokkal együtt történő elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

15/2010. (X. 26.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közterületeken található műemlékek állapotáról szóló 
beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete – a jelen határozat mellékletét képező – 
a közterületeken található műemlékek állapotáról szóló beszámolót jóváhagyólag 
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elfogadja. A képviselő-testület felkéri Hatvan város jegyzőjét, hogy készítsen intézkedési 
tervet Hatvan város polgármestere részére a közterületeken lévő Hatvan város 
tulajdonában álló műemlékek megőrzésére, javítására. 
 
Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 16:00 órakor bezárta a 
nyílt ülést. 
 

k.m.f. 
 
 
 

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


