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

Sport és Ifjúsági Bizottsága 2011. január 25-én 15:00 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 
 a Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 
 
 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 
 Kondek Zsolt a bizottság tagja 
 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 
 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 
  
 Schósz Gabriella Műszaki és Városfejlesztési Iroda, irodavezető 
 dr. Egyed László Jegyzői Iroda, irodavezető 
 Lukács László Törvényességi Ellenőrzési és Szervezési Osztály, 

osztályvezető 
 Uti Csabáné Településfejlesztési és Pályázati Osztály, 

osztályvezető 
 Palásthy Pál sport és ifjúsági referens 
 Ludányi Brigitta oktatási referens 
 Dalnoki Brigitta művelődési referens 
 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívottak: 
 
 Palik Józsefné Óhatvani Óvoda és Általános Iskola, óvodai 

intézményegység-vezető 
 Ságiné Szűcs Klára Újhatvani Óvoda és Általános Iskola, igazgató 
 Filep Bertalan Pedagógusok Szakszervezetének Hatvan Körzeti 

Bizottsági Titkára 
 Matiszlovicsné Horváth Éva Grassalkovich Művelődési Ház, mb. igazgató 
 Balog Csaba FC Hatvan elnöke 
  
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 
tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek módosítását. Javasolta plusz napirendként 
felvenni 1. napirendként a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
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az értelemszerű továbbszámozás szerint 7. napirendként Hatvan Város Önkormányzata 
Pályázati és Projekt eljárásrendi szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést, a többi 
napirend pedig értelemszerűen sorszámozódjon.  
 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot. 
 
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: 
 

1/2010. (I. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága 2011. december 25-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 

 
1./ Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Egyed László irodavezető 
 (határozat, minősített többség) 

 
2./ Előterjesztés közterület elnevezésére 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Egyed László irodavezető 
 (határozat, egyszerű többség) 
 

3./ Előterjesztés az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola, valamint az 
Újhatvani Óvoda és Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 
 (határozat; minősített többség) 
 

4./ Előterjesztés az iskola gyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Ludányi Brigitta oktatási referens 
 (határozat; egyszerű többség) 
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5./ Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Ludányi Brigitta oktatási referens 
 (határozat; minősített többség) 
 

6./ Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói állására 
vonatkozó nyilvános pályázati felhívás közzétételéről szóló 
689/2010. (XII. 16.) sz. képviselő-testületi határozat hatályon kívül 
helyezéséről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 
 (határozat; egyszerű többség) 

 
7./ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Pályázati és projekt 

eljárásrendi szabályzatának módosításáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Schósz Gabriella irodavezető 
 (határozat; egyszerű többség) 

 
8./ Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház által benyújtandó 

pályázatokról 
 
 Előterjesztő: Schósz Gabriella irodavezető 
 Előadó: Schósz Gabriella irodavezető 
 (határozat; egyszerű többség; átruházott hatáskör) 

 
9./ Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2011. évi 

munkatervéről 
 

 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 
 (határozat; minősített többség; átruházott hatáskör) 

 
10./ Beszámoló a Futball Club Hatvan Egyesület 2010. második félévi 

működéséről 
 

 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 
 (határozat; egyszerű többség) 
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1. napirend: Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak a rendelet-tervezet támogatását. 
A bizottság 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2010. (I. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzatának Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
2. napirend: Előterjesztés közterület elnevezésére 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
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: 
 

3/2010. (I. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága a közterület elnevezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, 
és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselőtestületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, 
azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) önkormányzati 
rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a következő közterület nevet állapítja meg 2011. 
február 1-jétől az alábbi helyrajzi számmal jelzett magántulajdonú, közforgalom 
számára megnyitott utakra: 
 
Hatvan  0231/53, 0231/17 hrsz.   Sport utca. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Jegyzői Iroda útján a jelen 
határozatról értesítse a közszolgálati, az ingatlan-nyilvántartó szerveket és a 
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közüzemek központjait, valamint gondoskodjon a képviselő-testületi döntésnek 
az Önkormányzati Értesítőben történő közzétételéről. 
 
A képviselő-testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján gondoskodjon az utcanév tábla elkészíttetéséről és kihelyeztetéséről. 
 
Határidő:  az értesítésre 2011. február 15. 
   az utcanév tábla kihelyezésére 2011. március 28. 
Felelős:  Hatvan város jegyzője 
 
 

3. napirend: Előterjesztés az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola, valamint az Újhatvani 
Óvoda és Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
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: 
 

4/2010. (I. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola, valamint az 
Újhatvani Óvoda és Általános Iskola alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óhatvani Óvoda 
és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) 9/2007. (I. 25.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott, többször módosított alapító okiratát 2011. 
február 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 
 
I.  

Az alapító okirat 2.11. „A költségvetési szerv alap-, kiegészítő, kisegítő és 
vállalkozási tevékenysége” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2.11. A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenysége: 
  
Alaptevékenységi szakágazat 
852010 Alapfokú oktatás  
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 Az intézmény 2007. szeptember 1. napjától Hatvan Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által jóváhagyott nevelési-pedagógiai program alapján működik. 
Közoktatási feladatainak ellátásához iskolai könyvtára van. 
  
A költségvetési szerv alaptevékenysége 
  
               8510 Iskolai előkészítő oktatás 
  
851011 
Óvodai nevelés, ellátás  
  
851012 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Az intézmény elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető érzékszervi fogyatékos 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességgel küzdő gyerekek nevelését, óvodai foglalkoztatását a 
fenntartó által kijelölt körzetből. 
  
               8520 Alapfokú oktatás 
  
852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
  
852021 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
  
852012 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
  
852022 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
  
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi 
fogyatékos (nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat. Az enyhe mértékben értelmi 
fogyatékos tanulók ellátása feladat a 2010-2011. tanévtől felmenő rendszerben 
megszűnik. 
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               8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
  
855911 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
A napközis csoportok terhére iskolaotthonos osztályok is szervezhetők. 
  
855912 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a 852012 és 
852022 számú feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók napközi 
otthoni nevelését. 
A napközis csoportok terhére iskolaotthonos osztályok is szervezhetők. 
  
855914 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
  
855915  
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a 852012 és 
852022 számú feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók 
tanulószobai nevelését. 
  
               8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
  
856011 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
(Gyógytestneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása) 
  
856099 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
  
               9312 Sporttevékenység és támogatása 
  
931204  
Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása 
  
               5629 Egyéb vendéglátás 
  
562912 
Óvodai intézményi étkeztetés 
  
562913 
Iskolai intézményi étkeztetés 
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562917 
Munkahelyi étkeztetés  
  
               9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
  
910121 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
  
910122 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
  
910123 
Könyvtári szolgáltatások 
  
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
  
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”  

 
II.  

Az alapító okirat 2.12. „A költségvetési szerv típusa” pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
„2.12. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
  
Önállóan működő költségvetési szerv.” 

 
III. 

Az alapító okirat 4. „Hatályba lépés” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4. Hatályba lépés: 
  
A költségvetési szerv szakfeladatrendje 2010. január 1-jétől hatályos, és 2011. február 
1-jei hatállyal módosításra került.” 

 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 

 
Határidő: 2011. február 1. (alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda 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: 
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5/2010. (I. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola, valamint az 
Újhatvani Óvoda és Általános Iskola alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Újhatvani Óvoda 
és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) 9/2007. (I. 25.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott, többször módosított alapító okiratát 2011. 
február 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 
 
I.  

Az alapító okirat 2.11. „A költségvetési szerv alap-, kiegészítő, kisegítő és 
vállalkozási tevékenysége” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2.11. A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenysége: 
  
Alaptevékenységi szakágazat 
852010 Alapfokú oktatás  
 Az intézmény 2007. szeptember 1. napjától Hatvan Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által jóváhagyott nevelési-pedagógiai program alapján működik. 
Közoktatási feladatainak ellátásához iskolai könyvtára van. 
  
A költségvetési szerv alaptevékenysége 
  
               8510 Iskolai előkészítő oktatás 
  
851011 
Óvodai nevelés, ellátás  
  
851012 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Az intézmény elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető érzékszervi fogyatékos 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességgel küzdő gyerekek nevelését, óvodai foglalkoztatását a 
fenntartó által kijelölt körzetből. 
  
               8520 Alapfokú oktatás 
  
852011 
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Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
  
852021 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
  
852012 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
  
852022 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
  
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi 
fogyatékos (nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), 
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat. Az enyhe mértékben értelmi 
fogyatékos tanulók ellátása feladat a 2010-2011. tanévtől felmenő rendszerben 
megszűnik. 
  
               8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
  
855911 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
A napközis csoportok terhére iskolaotthonos osztályok is szervezhetők. 
  
855912 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a 852012 és 
852022 számú feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók napközi 
otthoni nevelését. 
A napközis csoportok terhére iskolaotthonos osztályok is szervezhetők. 
  
855914 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
  
855915  
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, - a 852012 és 
852022 számú feladatok alatt részletezett - sajátos nevelési igényű tanulók 
tanulószobai nevelését. 
 
               8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
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856011 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
(Gyógytestneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása) 
  
856099 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
  
               9312 Sporttevékenység és támogatása 
  
931204  
Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása 
  
               5629 Egyéb vendéglátás 
  
562912 
Óvodai intézményi étkeztetés 
  
562913 
Iskolai intézményi étkeztetés 
  
562917 
Munkahelyi étkeztetés  
  
               9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
  
910121 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
  
910122 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
  
910123 
Könyvtári szolgáltatások 
  
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
  
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”  

 
II.  

Az alapító okirat 2.12. „A költségvetési szerv típusa” pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
„2.12. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
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Önállóan működő költségvetési szerv.” 
 
 

III. 
Az alapító okirat 4. „Hatályba lépés” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4. Hatályba lépés: 
  
A költségvetési szerv szakfeladatrendje 2010. január 1-jétől hatályos, és 2011. február 
1-jei hatállyal módosításra került.” 

 
 

A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
 
Határidő: 2011. február 1. (alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
4. napirend: Előterjesztés az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy miért 2x2 hónap van írva? Nem 
egész éves programról van szó? 
 
Ludányi Brigitta oktatási referens elmondta, hogy a 2011/2012. tanévre szól a program. 
Első körben a 2011. naptári évet tekintik, 2011. szeptember 1-jétől 4 hónapra kérték meg 
erre az évre vonatkozóan, és 2012. január 1-jétől a tanév fennmaradó hónapjaira. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár azt kérdezte, hogy jól értelmezte-e, miszerint ez 
pénzébe senkinek nem kerül, mert támogatásból van az egész? Ez azt jelenti, hogy napra, 
gyerekre kell adminisztrálni ezt az egészet? 
 
Ludányi Brigitta oktatási referens elmondta, hogy magát a támogatást a szállító kapja, 
akivel az iskola köt szerződést. A nyilvántartást pedig az iskola végzi. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár véleménye szerint ebből elképesztő kavarás lesz. 
Akkor, amikor az egyik nap a gyerek hiányzik, de másnap jön, akkor vagy kapja, vagy 
nem kapja, vagy marad, vagy nem marad. Ez tényleg klassz nagyon-nagyon jó és 
üdvözlendő, mert a gyereknek adja, ami kell neki, de nagyon észnél kell vele lenni, mert 
ebből olyan adminisztrációs kavarodások lesznek, hogy az elképesztő. Ahogy látja, de 
lehet, hogy rosszul látja. 
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Ludányi Brigitta oktatási referens elmondta, hogy az iskolának nagy felelőssége lesz 
abban a tekintetben, hogy nagyon pontosan kell a nyilvántartásokat vezetni, a hiányzókat 
jelenteni, de a konkrét pénzügyi része a szállítót fogja érinteni. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy az a lényeg, hogy a 37,- Ft-tal az iskola 
konkrétan nem érintkezik. A mindennapi hiányzások azok eleve adottak, hogy nyilván 
vannak tartva, és tulajdonképpen nekik azzal kell elszámolni csak. 
 
Ságiné Szűcs Klára igazgató elmondta, hogy az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola 
Baross Gábor tagiskolája szeptember óta részt vesz az iskolagyümölcs-programban, hiszen 
ez nem új dolog, a korábbi években is volt erre lehetőség. A tárolás és az adminisztrációs 
problémák miatt döntöttek amellett, hogy csak a Baross iskola kezdi el. A szállítóval való 
együttműködés annyiból áll, hogy jelenteni kell a mennyiséget, tehát a pénz valóban nem 
érinti az iskolát. Az adminisztráció és a tárolás viszont nagy teher. Jelenleg mind a két 
újhatvani intézmény pincéje vízben áll. Az almákat az első szünetre le kell mosni, 
osztályonként ki kell adagolni, edényt vásárolni hozzá, az osztályba elvinni, a tanárnak 
felügyelni kell, hogy a gyerek megette-e vagy sem. Lehet, hogy így apróságnak tűník, de 
annak a pedagógusnak, akinek van egy 30 fős első osztálya, igenis sok munkája van vele. 
És ez még nem az adminisztráció. Ehhez jön hozzá, hogy hány gyerek volt. Azt akarta 
csak mondani, hogy nem annyira kétmondatos dolog ez, mint ahogyan az előterjesztésben 
van. Erre a feladatra jelenleg az intézményekben nincs ember. A Baross iskolában 
december végéig egy közcélú kollega végezte, és most a tagintézmény-vezetője vette át, 
mert nem tudja másnak átadni. A hivatalsegédek segítségével tudja megoldani. Egyébként 
jó dolognak tartja, a gyerekek szívesen fogadják az almát, de a pedagógusnak sok vele a 
feladat. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy az iskolában vannak egyéb étkezések is, 
amit megoldanak, azt nem tudja, hogy a kettő tálalható-e együtt. Az adminisztrációs része 
az, hogy az iskolában reggel jelenteni kell, hogy ki hiányzik, és mennyien vannak. Tehát az 
adminisztrációs része nem jelenthet nagy problémát, hát ettől a vállalkozóknak sokkal 
komolyabb dolgokat is meg kell csinálni. Ezt a problémát nem érti, ha van egy lehetőség, 
akkor örüljünk neki és éljünk vele. 
 
Ságiné Szűcs Klára igazgató elmondta, nem arról van szó, hogy nem örülnének neki, csak 
azt próbálta elmondani, hogy mennyi munka van vele, hogy mire lehet számítani. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy náluk is működött ez a dolog, 
de ott megoldódott, hiszen az ebédlőben kitették egy tálba, és a gyerekek automatikusan, 
hiszen szeretik a gyümölcsöt, mentek és elvették onnan. Tényleg csak odafigyelés és 
szervezés kérdése. 
 
Palik Józsefné óvodavezető elmondta, hogy egy éve csányi vállalkozók felajánlották, 
hogy lehet menni almát szedni. Nagyon örültek neki, mert sok gyerek csak az 
intézményben találkozik a gyümölccsel. A tárolás az, ami nagyon nehéz. 30 ládával 
szedtek, aminek a felügyeléséhez személyzet kell, hiszen ahogyan áll a ládában nyomódik. 
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Folyamatosan válogatni kell, mert ha nyomódik, akkor romlani kezd, romlasztja a többit 
is. Ebben igaza van az igazgató asszonynak, hogy a tárolása és megszervezése a nehéz, 
nem pedig a gyereknek oda adni, meg az sem probléma, hogy hiányzik valaki vagy nem, 
mert az nyilván van tartva. Az a probléma, hogy hol fogják tárolni, és ki fogja majd 
válogatni. Nagyon kell figyelni, hogy nagy mennyiségben tárolni nem lehet, nincs az 
intézményeknek erre lehetősége. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy valóban a tárolás lehet a gond. 
Szerencsére náluk, az iskolában nincs a pincében víz, ami könnyíti a dolgot. Az is igaz, 
hogy kellett korábban is egy ember, aki a ládákat felhozta nap mint nap, de megoldották, 
rugalmasan meg lehet oldani. Ezenfelül a vállalkozóval is meg kell egyezni, hogy frissen 
szállítsa az almát, és ne aszalódjon hetekig az iskoláknál. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

6/2010. (I. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az iskola gyümölcs-program 2011/2012. tanévi 
végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011/2012. tanévre 
vonatkozóan Hatvan Város Önkormányzata közoktatási intézményei 2011. szeptember 
1-jétől részt vesznek az iskolagyümölcs-programban az általános iskola 1-4. évfolyamán 
tanuló gyermekek tekintetében. Hatvan Város Önkormányzatát, mint fenntartót nem 
terheli pénzügyi kötelezettség. 
 
 
Határidő: 2011. január 31. (a határozat kiküldésére az intézmények felé) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
 

 
5. napirend: Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár azt kérdezte, hogy hasonló a helyzet, az elszámolással 
mint az iskolagyümölcs esetében? 
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Ludányi Brigitta oktatási referens elmondta, hogy igen hasonlóan kell majd kezelni és 
elszámolni. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

7/2010. (I. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2011. évre vonatkozó iskolatej programról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi iskolatej 
program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet alapján 2011. szeptember 
1-jétől december 31-ig terjedő időszakban Hatvan Város Önkormányzata, mint 
fenntartó részt vesz az iskolatej programban az általános iskolás gyermekekre (1-8. 
évfolyam) vonatkozóan, valamint a 4.963.375,- forint önrész és a támogatás 
előfinanszírozásához szükséges 2.628.723,- forint Hatvan város 2011. évi költségvetési 
rendeletébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2011. február 28.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és az Intézmény-felügyeleti 

Iroda útján 
 
6. napirend: Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói állására vonatkozó 
nyilvános pályázati felhívás közzétételéről szóló 689/2010. (XII. 16.) sz. képviselő-
testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy az átadó 
ünnepség színvonalas, minden korosztályt megmozgató volt. Látszott, hogy az emberek 
ismét örömmel vették át az épületet. 
 
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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8/2010. (I. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói állására 
vonatkozó nyilvános pályázati felhívás közzétételéről szóló 689/2010. (XII. 16.) sz. 
képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich 
Művelődési Ház igazgatói állására vonatkozó nyilvános pályázati felhívás 
közzétételéről szóló 689/2010. (XII. 16.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
Határidő: 2011. január 28. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 

7. napirend: Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzatának módosításáról 
 
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: 
 

9/2010. (I. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat Pályázati és 
projekt eljárásrendi szabályzatának elfogadásáról szóló 649/2010. (XI. 25.) sz. 
határozatát módosítja annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat 
melléklete lép. 
 
Határidő: 2011. január 28. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 

8. napirend: Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház által benyújtandó 
pályázatokról 
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Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
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: 
 

10/2010. (I. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház által benyújtandó 
pályázatokról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra: 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
támogatja a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Szakmai Kollégiumának 
pályázati felhívására közművelődési rendezvények támogatására, nem hivatásos 
művészeti találkozók; városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű 
szakmai programok megrendezésére kiírt témában pályázat benyújtását. Az 
intézmény a pályázaton belül 3 rendezvény támogatását tervezi, melyek az alábbiak: 
- Összművészeti fesztivál (időpontja: 2011. június 23-25.), 
- Hatvan Város Napja (időpontja: 2011. június vége vagy szeptember – egyeztetés 
alatt), 
- Barokk-kastély Napok (időpontja: 2011. szeptember 14- 18.). 
A programok tervezett összköltsége bruttó 3 millió Ft, önerő bemutatása nem 
szükséges. 
 
Határidő: 2011. január 28. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda 

 
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: 
 

11/2010. (I. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház által benyújtandó 
pályázatokról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra: 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet 6.  melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
támogatja a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Szakmai Kollégiumának 
pályázati felhívására közművelődési célú nyári táborok szakmai támogatására kiírt 
témában pályázat benyújtását. A program tervezett összköltsége bruttó 2,1 millió Ft, 
önerő szükséglet nincs.  
  
Határidő: 2011. január 28. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
 

9. napirend: Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2011. évi 
munkatervéről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnök ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a munkaterv a 
képviselő-testület munkaterve alapján, a legfontosabb elemeket tartalmazva készült el. 
 
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: 
 

12/2010. (I. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján a 2011. évi munkatervét 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2011. január 27.  
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-

felügyeleti Iroda útján 
 
10. napirend: Beszámoló a Futball Club Hatvan Egyesület 2010. második félévi 
működéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
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Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy tavaly 140-142 igazolt sportolója 
volt az FC Hatvannak, most 110 körül van, mert egy csapattal kevesebbet indít, vagy 
indíthat az U11-ben, ha jól emlékszik. Azt kérdezte, hogy ez a kb. 30 gyerek, attól, hogy 
nem igazolt játékos, attól még játszhat? 
 
Balog Csaba az FC Hatvan elnöke elmondta, hogy az U7, az U9 és az U11 kistérségi, mivel 
a kistérségben eggyel kevesebb csapat van, és Hatvan megszűnne kistérségi központnak 
lenni, ezért úgy oldották meg, hogy a hatvani Góliát DSE-t, amely az FC Hatvan 
fiókcsapata, be lett nevezve a Heves Megyei Labdarúgó bajnokságokba, és ezeket a 
gyerekeket a Magyar Labdarúgó Szövetség berkein belül odaigazolták. Így oldották meg, 
hogy Hatvan és kistérségében 5 labdarúgó csapat legyen, ami biztosította Hatvannak a 
kistérségi szerepét, ezáltal egy kb. 500.000,- Ft-os pályázati pénztől nem esik el az FC 
Hatvan sportegyesülete. Innen adódik csak a 115 és a 140 fő közötti szám különbsége. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a beszámolóba foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

13/2010. (I. 25.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület 2010. második félévi 
működéséről szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület 
2010. második félévi működéséről szóló - jelen határozat mellékletét képező - 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2011. február 7. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 15:30 órakor bezárta a 
nyílt ülést. 

k.m.f. 
 
 

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


