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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága 2011. március 29-én 15:00 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 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 

 Dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

 dr. Szikszai Márta jegyző 

 dr. Egyed László Jegyzői Iroda, irodavezető 

 Bognár Endre főépítész 

 Kovács János Intézmény-felügyeleti Iroda, irodavezető 

 Uti Csabáné osztályvezető 

 Dalnoki Brigitta művelődési referens 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 
 
 meghívottak: 
 

 Ságiné Szűcs Klára Újhatvani Óvoda és Általános Iskola, igazgató 

 Takácsné Palásthy Erika Óhatvani Óvoda és Általános Iskola, igazgató 

 Filep Bertalan Pedagógusok Szakszervezetének Hatvan Körzeti 
Bizottsági Titkára 

 Lipkovics Gábor Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium, 
főigazgató 

 Tóth Mária Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János 
Szakközépiskolája, Szakiskolája, igazgató 

 Bodonyiné Balog Erzsébet Hatvani Középiskola, Szakiskola Bajza József 
Gimnáziuma és Szakközépiskolája, igazgató 

 Gulyás József Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskolája, igazgató 

 Jeszenszky Beatrix Hatvan városi közművelődési koncepciójának készítője 

 Palik Józsefné Óhatvani Óvoda és Általános Iskola, óvodai-
intézményegység vezető 
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Tarsoly Imre a bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy a bizottság tagjai 
közül mind az 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak a meghívóban feltüntetett napirendek elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2011. február 24-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg: 

 
Nyílt ülés: 

 

1./ Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról és pénzügyi keret meghatározásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

(határozat, minősített többség) 
 

2./ Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Lukács László osztályvezető 

(határozat, minősített többség) 
 

3./ Előterjesztés Hatvan város neve és címe használatának engedélyezéséről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Egyed László irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

4./ Előterjesztés az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, 
felújításának támogatására pályázat benyújtásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Uti Csabáné osztályvezető 

(határozat, minősített többség) 
 

5./ Előterjesztés a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-
2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Uti Csabáné osztályvezető 

(határozat, minősített többség) 
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6./ Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma - korszerű oktatási környezet kialakítása az 
esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskolában” című pályázat keretében kötött 
Konzorciumi megállapodás módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Uti Csabáné osztályvezető 

(határozat, minősített többség) 
 

7./ Előterjesztés a Trianon emlékmű környezetének tervezésére vonatkozóan 
 
 Előterjesztő: Hatvan város alpolgármestere 
 Előadó: Bognár Endre főépítész 

(határozat, egyszerű többség) 
 

8./ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a TIGÁZ-DSO Kft. közötti 
együttműködési megállapodásról, valamint gáz közművezeték védőcsövezése 
tervezőjének és kivitelezőjének kiválasztásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város alpolgármestere 
 Előadó: Bognár Endre főépítész 

(határozat, minősített többség) 
 

9./ Előterjesztés Hatvan város óvodai és általános iskolai feladatellátási 
rendszerének átszervezéséről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

10./ Előterjesztés a Váci Egyházmegye Ordinátusával kötendő együttműködési 
megállapodásról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

11./ Előterjesztés a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

12./ Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) 
álláspályázatának elbírálásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, minősített többség) 
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13./ Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

14./ Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata 
között létrejövő megállapodásról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

15./ Előterjesztés Hatvan város közművelődési koncepciójának jóváhagyásáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

16./ Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2010. évi közművelődési 
feladat ellátásáról 

 
 Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

17./ Előterjesztés a Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány közművelődési 
feladatellátásáról szóló 2010. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
 Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

18./ Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2011. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 

 
 Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

19./ Előterjesztés a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2010. évi 
beszámolójának jóváhagyásáról 

 
 Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 
 



5 

20./ Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2011. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
 Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

1. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról és pénzügyi keret meghatározásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy az ülés elején kiosztott 
módosító indítványt, és ezzel együtt a határozati javaslatot szeretné ajánlani a bizottságnak 
elfogadásra. Ismertette a módosító indítvány tartalmát. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy a Hatvanért Alapítvány működik? Mert 
onnan is pályázat útján lehet pénzt kikérni. Ha működik, akkor ezeket a pályázatokat miért nem 
lehet ott rendezni? Összességében egyetért az anyag tartalmával, nem azzal van gondja. Kell-e két 
fórum a pályázónak, illetve hogy lehet-e mind két helyről ugyanarra pályázni? 
 
Palásthy Pál ifjúsági és sport referens elmondta, hogy tulajdonképpen az, hogy hogyan 
pályáztatják az öntevékeny kezdeményezéseket, igazából nincsen nagy jelentőssége. Eddig az 
alapítványhoz lehetett pályázatot benyújtani most az önkormányzat hozott létre egy civil alapot a 
költségvetési rendelet módosításával. Tulajdonképpen itt csak technikai különbség van. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy az egyesületek több jogcímen nem vehetnek fel 
pénzösszeget. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a módosító indítvány támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról és 
pénzügyi keret meghatározásáról szóló előterjesztéshez az alábbi 

 
módosító indítványt 

teszem: 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 11. § (5) és (6) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lépjen: 

„(5) Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság az egyes keretek céljára 
rendelkezésre álló összeg elosztásáról - kivéve a Szociális és egészségügyi keretet- dönt a 
támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 30 
napon belül,kivéve az alapítványok által benyújtott pályázati kérelmeket. A képviselő-
testület dönt az alapítványok által benyújtott kérelmekről a bizottság javaslata alapján a 
bizottsági ülést követő első testületi ülésen. A döntést követő 15 munkanapon belül a 
támogatást igénylőt értesíteni kell a határozatáról. 
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(6) A Szociális és egészségügyi keret céljára rendelkezésre álló összeg elosztásáról a Szociális 
és Lakásügyi Bizottság dönt a támogatási igény benyújtási határidejét követő első 
bizottsági ülésen, de legkésőbb 30 napon belül, kivéve az alapítványok által benyújtott 
pályázati kérelmeket.. A képviselő-testület dönt az alapítványok által benyújtott 
kérelmekről a bizottság javaslata alapján a bizottsági ülést követő első testületi ülésen. A 
döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíteni kell a 
határozatáról.” 

Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 2. számú mellékletét képező támogatási 
szerződés 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

5. A támogatásról a vonatkozó rendelet mellékletét képező elszámoló lap kitöltésével, 
szakmai beszámolóval, saját nevére kiállított számlával, vagy felhasználást igazoló 
pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A számláknak és bizonylatoknak a 
Gazdálkodási Iroda által hitelesített másolatnak kell lenniük. A kitöltött elszámoló lapot a 
mellékelt számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal a 4. pontban 
feltüntetett határidőre a Gazdálkodási Irodára a szakmai beszámolót az Intézmény-
felügyeleti Irodára kell benyújtani, kivétel a Szociális és egészségügyi kerettel 
kapcsolatos szakmai beszámolót. A Szociális és egészségügyi kerettel kapcsolatos 
szakmai beszámolót a Hatósági Iroda Szociális és Egészségügyi osztályára kell 
benyújtani. 

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

45/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról és pénzügyi keret meghatározásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani civil 
szervezetek támogatására 10.000 eFt értékben Civil Alapot hoz létre, melynek fedezete 
Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében  Alapítványok, szervezetek támogatások között szereplő „Egyéb 
sportegyesületek  támogatása” előirányzatából 2.000 eFt, Hatvan Városért Alapítvány 
támogatása előirányzatából 2.000 eFt, az önkormányzati  rendelet 3. mellékletében 
szereplő Egyéb szakfeladatok között szereplő „Városi ünnepek” előirányzatából 5.000 
eFt és a Városi tömegsport előirányzatából 1.000 eFt kerül átcsoportosításra. 
 
Határidő: 2011. április 1. 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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2. 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 bizottság tagjainak a rendelet módosításának támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2011. (III. 29.) 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 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést, és javasolja annak tartalmát elfogadásra a képviselő-testület számára. 

 
3. napirend: Előterjesztés Hatvan város neve és címe használatának engedélyezéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy felháborítónak tartja az egyesület nevét. A lator 
szó jelentése révén véleménye szerint nem méltó, hogy Hatvan város nevével egy szinten 
említsék. Nem azzal van problémája, hogy egy sportegyesület Hatvan város nevét viseli, hanem 
azzal, hogy egy olyan egyesületről van szó, amely nevének a jelentése nem ehhez illő, és nem 
utolsó sorban nemrég került hatvani címre az egyesület. Nem lenne ellenvetése, hogy használják a 
város nevét, amennyiben a lator szó kimarad. 
 
Dr. Egyed László irodavezető elmondta, hogy az egyesület főbb támogatója a Lator 
sportszergyártó cég, és ennek okán viseli az egyesület ezt a nevet. Az egyesület minden fórumon 
ezen a néven ismert, és a mezen is megjelenik a támogató neve, emiatt nem szeretnének megválni 
ettől a névtől. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy az egyesület eddig gyöngyösi bejegyzéssel 
működött, és nem használta a város nevét. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben megfogalmazott 1. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság igen szavazat nélkül 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással nem támogatta a javaslatot, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan város neve és címe használatának 
engedélyezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot nem ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az egyesülési 
jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésére tekintettel a Hatvan név 
feltüntetésre kerüljön 2011. április 5-től a Lator Úszó- és Vízisport Egyesület (3000 
Hatvan, Esze Tamás u. 45.) nevében az alábbiak szerint: Lator Úszó- és Vízisport 
Egyesület Hatvan. 
 
Határidő: 2011. április 5. (az egyesület értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda vezetője útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben megfogalmazott 2. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság igen és nem szavazat nélkül, 5 tartózkodással nem támogatta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

48/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan város neve és címe használatának 
engedélyezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot nem ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Lator Úszó- és 
Vízisport Egyesület /a nyilvántartásba vételt követő új néven: Lator Úszó- és Vízisport 
Egyesület Hatvan/ (székhelye: 3000 Hatvan, Esze Tamás u. 45.) feltüntesse Hatvan város 
címerét az egyesület felszerelésein. Az egyesület a felszerelést reklámfelületen is 
használhatja, ezért az egyesület 2011. április 10-ig 1 000 Ft összegű egyszeri díjat köteles 
fizetni az önkormányzat részére. Az egyesület működési ideje alatt, visszavonásig 
használhatja a címert. 
 
Határidő: 2011. április 5. (az egyesület értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda vezetője útján” 

 
4. napirend: Előterjesztés az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, 
felújításának támogatására pályázat benyújtásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Ságiné Szűcs Klára igazgató megkérte az előkészítésben közreműködőt, hogy röviden mondja el 
az előterjesztés tartalmát, mert nem ismerik az anyagot, nem kaptak belőle, pedig benne van az 
iskola is. 
 
Uti Csabáné osztályvezető elmondta, hogy a költségvetési törvény lehetőséget nyújt arra, hogy a 
belügyminiszter saját hatáskörben pályázati lehetőséget írjon ki. Ennek keretében kifejezetten 
sport infrastruktúrafejlesztésekre szól ez a pályázat, és úgy ítélte meg a városvezetés, hogy a 
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sporttelep megnevezésű ingatlanán a Népkert területén az öltözőépületre kíván pályázatot 
benyújtani. A támogatás maximális összege 20 millió Ft. Ez a beruházás bruttó 23. 996. 224,- Ft. Ezt 
a pályázatot március 11-én hirdette ki a miniszter. Rendkívül rövid idő állt a rendelkezésükre, 
ezért célszerű volt egy olyan dologhoz nyúlni, amihez már rendelkezésre áll egy előzetes 
tervdokumentáció, illetve kalkuláció, hogy elő tudják készíteni az április 1-jei beadási határidőre. 
2008-ban megtörtént az épület felújítása. Így második ütemként meg lehetne az öltöző teljes belső 
felújítását csinálni, többek közt a villamoshálózat teljes felújítását is el lehet végezni. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy a sportkoncepció elkészítése előtt felmérték a 
sportlétesítmények állapotát, és megállapítható, hogy egyfajta balkáni állapot uralkodik az FC 60 
pályáján. Ezt el lehet mondani a vasúti pályára, vagy akár a városi strandra is. Ezekhez is nagyobb 
pénzösszegre lenne szükség, hogy a felújítás megkezdődhessen. Ezzel a pályázati lehetőséggel az 
FC60 pályának az öltözői lesznek felújítva. 
 
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: 
 

49/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra 
fejlesztésének, felújításának támogatására pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
önkormányzatok tulajdonában lévő sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének 
támogatásáról szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendeletben közzétett felhívásra pályázatot 
nyújtott be a hatvani 2640 hrsz alatti, természetben Hatvan, Sporttelep 
megnevezésű ingatlanon található öltözőépület felújítására. 
A fejlesztés bruttó összköltsége: 23 996 224.- Ft 
Az igényelt támogatás összege: 20 000 000.- Ft 
Az önerő összege: 3 996 224.- Ft 
Az önerő forrása Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 7/2011. (III. 9.) 
BM rendeletben előírt, pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határidő: 2011. április 1. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Irodán keresztül 
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5. napirend: Előterjesztés a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás 
az Óhatvani Általános Iskolában” című pályázatban szereplő felkészítő tevékenység és 
egészségfejlesztési terv elkészítésével az EMESZ Zrt.-t (székhely: 1036 Budapest, 
Pacsirtamező u. 11/b.) bízza meg bruttó 1.300.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (megbízási szerződés megkötésére) 
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás 
az Óhatvani Általános Iskolában” című pályázatban szereplő projekt monitoring feladat 
ellátásával az EMESZ Zrt.-t (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 11/b.) bízza meg 
bruttó 695.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (megbízási szerződés megkötésére) 
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 3. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás 
az Óhatvani Általános Iskolában”című pályázatban szereplő 1 db hűtőszekrény és 1 db 
CD-s rádió magnó szállításával a TESCO-GLOBAL ZRT.-t (székhely: 3000 Hatvan, Bibó 
István út 1.) bízza meg bruttó 77.980.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 4. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
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6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás 
az Óhatvani Általános Iskolában”című pályázatban szereplő 15 db pohár szállításával 
Balla Sándorné egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Grassalkovich út 12.) bízza 
meg bruttó 3.750.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 5. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás 
az Óhatvani Általános Iskolában”című pályázatban szereplő sporteszközök szállításával 
a SPRINT 60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Székely u. 11.) 
bízza meg bruttó 472.690.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
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A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 6. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás 
az Óhatvani Általános Iskolában”című pályázatban szereplő 1db testzsírmérő, 1 db 
vérnyomásmérő és 1 db újraélesztés oktatására szolgáló eszköz szállításával a 
SPEEDING Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t  (székhely: 1126 Budapest, 
Ugocsa u. 5.) bízza meg bruttó 375.500.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 7. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás 
az Óhatvani Általános Iskolában”című pályázatban szereplő 10 db szakkönyv 
szállításával a Válócziné és Vas Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Erzsébet tér 11.) bízza meg 
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bruttó 33.660.- Ft összegben. A bizottság döntését azzal indokolja, hogy áregyezőség 
miatt a helyi vállalkozót részesíti előnyben. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 8. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-1023 kódszámú pályázatban szereplő „C” típusú hirdetőtábla 
készítésével Telekes Tivadar egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Mikes u. 66.) 
bízza meg bruttó 6.250.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 9. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő 
felkészítő tevékenység és egészségfejlesztési terv elkészítésével az EMESZ Zrt.-t 
(székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 11/b.) bízza meg bruttó 1.800.000.- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (megbízási szerződés aláírására) 
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 10. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő 
projekt monitoring feladat ellátásával az EMESZ Zrt.-t (székhely: 1036 Budapest, 
Pacsirtamező u. 11/b.) bízza meg bruttó 900.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (megbízási szerződés aláírására) 
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 11. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 



16 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő 1 db 
ASUS K52F-EX647D típusú notebook szállításával Kovács Mária egyéni vállalkozót 
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 35.) bízza meg bruttó 147.900.-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 12. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő 2 db 
rozsdamentes fazék, 8 db fehér jénai tál és 2 db 10 személyes fehér jénai tányérkészlet 
szállításával Balla Sándorné egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Grassalkovich út 
12.) bízza meg bruttó 54.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
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Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 13. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő 1 db 
háztartási turmixgép szállításával az NR-Ker Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dózsa Gy. tér 
11.) bízza meg bruttó 7.990.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 14. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

63/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő 
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sporteszközök szállításával a TabiGold Kft.-t (székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király 
útja 154. 3/4.)  bízza meg bruttó 721.230.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 15. határozati javaslatot 
elfogadásra. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

64/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő „C” 
típusú hirdetőtábla készítésével Telekes Tivadar egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Mikes u. 66.) bízza meg bruttó 6.250.- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 
6. napirend: Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma - korszerű oktatási környezet kialakítása az 
esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában” című pályázat keretében kötött Konzorciumi megállapodás 
módosításáról 
 
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: 
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65/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a „Tartalomhoz a forma - korszerű oktatási környezet 
kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskolában” című pályázat keretében kötött Konzorciumi 
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja 
a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMOP-4.3.1./2/2F-2f-
2009-0032 kódszámú, "Tartalomhoz a forma- Korszerű oktatási környezet kialakítása az 
esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában" című pályázat keretében kötött konzorciumi megállapodás 
módosításáról szóló előterjesztést. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a konzorciumi 
megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi megállapodást 
módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2011. április 1. (konzorciumi megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
7. napirend: Előterjesztés a Trianon emlékmű környezetének tervezésére vonatkozóan 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja azt kérdezte, hogy amiket korábban kértek, hogy 
változtatások legyenek, milyen formában valósulnak meg? 
 
Bognár Endre főépítész elmondta, hogy a képviselő-testületnek volt egy olyan kérése, hogy a mű 
anyaga világosabb színű kőből legyen megvalósítva, hiszen úgy talán nem lenne olyan drámai a 
megjelenése. A szobrászművész ezt elfogadta. A tervezet szerint, melyet az elnökkel és az 
alpolgármesterrel egyeztetett, a mű süttői mészkőből és fekete gránitból lesz elkészítve. 
Véleménye szerint ez egy kedvező változtatás, valamint azáltal hogy zöld környezetbe kerül a 
mű, jobban kihangsúlyozza a világosabb szobrot. Ez a módosulás annyit magával von, hogy a 
zsűri szeretné majd még egyszer látni, ami véleménye szerint előnyös. A zsűri fogja átvenni is a 
művet, és a hátralévő díjjak hozzávetőleg nettó 100 eFt-ot vonnak majd maguk után. 
 
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: 
 

66/2011. (III. 29.) 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 Trianon emlékmű környezetének tervezésére 
vonatkozóan szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon emlékmű környezetének 
megtervezésével a KOVATERV Kft. /székhely: 3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11./ – mint 
legkedvezőbb ajánlattevőt – bízza meg bruttó 625 ezer Ft értékben, mely összeg Hatvan 
város 2011. évi költségvetési rendeletének 4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások 
között „Trianoni emlékmű tervezés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. április 11. a szerződés megkötésére 
Felelős: Szinyei András alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
8. napirend: Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a TIGÁZ-DSO Kft. közötti 
együttműködési megállapodásról, valamint gáz közművezeték védőcsövezése tervezőjének és 
kivitelezőjének kiválasztásáról 
 
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: 
 

67/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a TIGÁZ-DSO Kft. 
közötti együttműködési megállapodásról, valamint gáz közművezeték védőcsövezése 
tervezőjének és kivitelezőjének kiválasztásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város 
Polgármesterét a TIGÁZ-DSO Kft. /székhely: 3300 Eger, Klapka u. 2./-vel megkötendő - a 
Hatvan Horváth Mihály út 3978/61 hrsz-ú telken átvezető gázvezeték védőcsövezésére 
vonatkozó – együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2011. április 11. a megállapodás aláírására 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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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: 
 

68/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a TIGÁZ-DSO Kft. 
közötti együttműködési megállapodásról, valamint gáz közművezeték védőcsövezése 
tervezőjének és kivitelezőjének kiválasztásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon emlékmű elhelyezéséhez 
szükséges gáz közművezeték kiváltás tervezésére és kivitelezésére a GALGAÉPSZER 
Kft-t /székhely: 2192 Hévízgyörk, Ady E. út 70/e./ – mint legkedvezőbb ajánlattevőt – 
bízza meg bruttó 500 ezer Ft értékben, mely összeg Hatvan város 2011. évi költségvetési 
rendeletének 4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között szereplő „Trianoni 
emlékmű tervezés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 11. (a szerződés megkötésére) 
Felelős: Szinyei András alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
9. napirend: Előterjesztés Hatvan város óvodai és általános iskolai feladatellátási rendszerének 
átszervezéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy a Jókai utcai tagóvoda, amennyiben lehetőség van 
rá, szeretné megváltoztatni a nevét, mert az előző anyagban megadott nevet a művészeti 
bázisóvoda használata miatt választották, de ha azt nincs lehetőség felvenni, akkor lenne egy 
másik név amit szeretnének. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztés már elkészült, ezért 
egy módosító indítványt kellene készíteni az anyaghoz. Hozzátette, hogy hivatalosan megkeresést 
nem kapott, még szóban sem ezzel kapcsolatban az óvoda irányából. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző elmondta, hogy az óvoda felé az lenne a kérésük, hogy mielőbb 
adjanak be egy kérvényt ezzel kapcsolatban az Intézmény-felügyeleti Irodához, és majd ezt 
követően tudja az irodavezető és a bizottsági elnök elkészíteni a módosító indítvány. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár elmondta, hogy a 10. számú határozati javaslatból az derül ki, 
hogy majd a tanévelőkészítő anyagban lesz benne a leendő intézményekre vonatkozó 
munkaszervezés és a munkaerő igénye. Ebből az anyagból nem derül ki számára, hogy a vezető 
óvónőknek mennyi lesz a kötelező óraszáma, hiszen a három variáció, ami megjelenik, mind mást 
tartalmaz. 
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Kovács János irodavezető elmondta, hogy az előterjesztés teljes mértékben a 2. verzión alapszik. 
Valóban azt tartalmazza a 10. határozati javaslat, hogy a tanév előkészítéskor tudják meghatározni 
a konkrétumokat. Ennek egyik oka, hogy az egyházi intézmény kapcsán akkor alakul ki, hogy a 
pedagógusok, akik jelentkeznek fognak-e álláshelyet kapni, mely gyerekek jelentkeznek abba az 
iskolába. Ha ezek a dolgok konkretizálódnak, akkor lehet majd a júniusi ülésen eldönteni, akkor 
lesznek eldöntve a rendszergazdai álláshelyek kérdései, vagy akár a könyvtárosi fejlesztések is. 
 
Ságiné Szűcs Klára igazgató elmondta, hogy Jókai tagóvoda nevével kapcsolatban a 
mellékletekben szerepel a közalkalmazotti tanács véleményében, hogy az intézmény szeretné a 
Mézesbáb Művészeti Bázisóvoda nevet viselni. Ezt, hogy Művészeti Bázisóvoda címet már 
korábban megkapta az intézmény, és véleménye szerint mindenki tudja, hogy milyen szakmai 
munka folyik az intézményben. Szeretné kérni, hogy az intézmény hagy használja ezt a nevet, 
hiszen korábban az amúgy is hosszú név miatt nem volt rá lehetőség, de most lehetne. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy ahogyan az már a korábbi bizottsági ülésen is 
elhangzott, minden elismerése az óvodának a szakmai munkájáért. Azt viszont látni kell, hogy ezt 
a címet egy magánember adja és bármikor vissza is vonhatja. Ennek következtében szakmailag 
nem szerencsés, hogy ez szerepeljen az óvoda nevében, mert amennyiben az a magánszemély 
visszavonja a címet, akkor Hatvan Város Önkormányzatának egyből módosítania kell az óvoda 
nevét. Ha a minisztérium adta volna ezt a címet, akkor egész más lenne a helyzet. Annak azonban 
semmi akadálya, hogy az óvoda különböző formában – levelek fejlécében is akár – kifelé ezt 
kommunikálja. Hirdesse, hiszen valóban az óvoda munkájának az elismerése. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy az anyagban az óvodák vonatkozásában 
„A” és „B” variáció van. Kell erről szavazni vagy nem? Az anyag végigtekintése és a szakértői 
vélemény alapján is a „B” változat lenne megfelelő. Mikor kell konkrétan dönteni, mert azokról a 
dolgokról, hogy hány gyerek legyen meg arról, hogy 25% vidéki, meg mi hogyan, mihez képest 
legyen, azt majd később eldönti. Amit lehet tudni, hogy az úszásoktatás ingyenes lesz ugyanúgy, 
mint eddig, de azt hogy mi lesz az egyházi iskolában a tankönyvekkel, azt nem látta, bár lehet 
hogy csak átsiklott felette. Ki marad a felsőbb tagozatosok közül az egyházi rendszerben. Tehát 
van néhány dolog, amit jó lenne tudni még az átszervezés megtörténte előtt. Azt írja az anyag, 
hogy megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya annak a pedagógusnak, aki átkerül az egyházi 
iskola berkein belülre. Az újságban van egy olyan nyilatkozat, hogy nem fog hátrányt szenvedni 
az a pedagógus, aki átkerül abba az intézménybe. Sok kérdésben olyan rövid idő lesz a 
megoldásra, hogy nem irigyli azokat, akiknek majd ezt át kell látni. Létszámok tekintetében is 
látja a bizonytalanságot, ami sokaknak aggályos. Véleménye szerint meg kell hallgatni a szülők 
véleményének is mindkét oldalát. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy valóban a két anyag között van összefüggés, de azért a 
kettő mégis csak elválik egymástól. Ebben az anyagban az egyházi intézménnyel kapcsolatban a 
hetedik határozati javaslatra hívná fel a figyelmet. Ott leírásra került, hogy épületátadásra kerül 
sor, nem pedig iskolaátadásra. Az együttműködési megállapodás azonban már a másik 
napirendnek a témája. Abban szerepel, hogy ki mit fizet, milyen összetételben és hány osztályt 
indíthat. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy az úszás és tankönyvkérdés hogyan 
alakul a következő tanévben? 
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Kovács János irodavezető elmondta, hogy a következő napirend témája foglalja magában ezt a 
kérdést. Az úszásoktatás a hatvani gyerekek vonatkozásában, az egyházi iskola tekintetében is 
ingyenes marad, ezt vállalta az önkormányzat. A tankönyvkérdés nem vonatkozik rá, hiszen az 
önkormányzat egy olyan ígéretet tett, illetve az hangzott el, hogy azt Ők is ingyen gondolják. Ami 
még felmerült, az almaprogram. Az a fenntartót nem érinti, hiszen az az intézmény és az adott 
szállító közötti megállapodáson alapszik. Az iskolatej tekintetében viszont a város nem vállal 
kötelezettséget. Tehát csak az uszodahasználat van a megállapodásban, és csak a hatvani 
gyerekekre vonatkozóan. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy a következő évben, ha indul a másik osztály, ami 
természetesen a vidékieket tartalmazza, akkor a vidéki gyerekeket nem támogatja Hatvan Város 
Önkormányzata az úszásoktatás tekintetében. A Püspök Úr elmondta, hogy ennek a 
finanszírozását majd ők megoldják. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár azt kérdezte, hogy ha valaki júniusban fogja megtudni a 
tantárgyfelosztását esetlegesen, akár véletlenségből is úgy adódik, hogy nem marad munkahelye, 
illetve megfelelő mennyiségű órája, akkor mit tud lépni? Volt egy másfél hónapnyi idővesztesége. 
Nem lehetne-e a tanév előkészítési anyagot előrébb hozni, mind a pedagógusok, mind a gyerekek 
érdekében? Véleménye szerint át kellene gondolni az időzítést. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy teljesen összekeveredett a két előterjesztés. A folyamat 
úgy történik, hogy a képviselő-testület március 31-én döntést hoz. A döntés az együttműködési 
megállapodásról fog szólni. A megállapodást miután az egyház is aláírja, egy héten belül 
megnevezik az iskola igazgatóját. Az igazgató és a plébános atya feladata lesz, hogy az egyházi 
iskolát megszervezze. Ebbe beletartozik a tantestület kérdése és a gyerekek kérdése is. Ehhez 
valóban idő kell. 2011. május 31-ig kell az egyháznak leadni az új intézménnyel kapcsolatos 
anyagokat. Ebben le kell írni a személyi és tárgyi feltételeket. A személyi feltételeket úgy, hogy 
kik azok a pedagógusok, akik ott tanítanak név szerint, szakmegjelöléssel. Ezenfelül az óraadókat 
is meg kell jelölni. Az egyház képviselőjével történt egyeztetés során elmondták, hogy mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy ez a folyamat minél gyorsabban végbemenjen annak 
érdekében, hogy ha mód van rá, akkor már a májusi szokásos időben tudják a tanévelőkészítést 
tárgyalni. Azért van a június megjelölve, mert az a legvégső időpont, ha nem tudják májusban 
tárgyalni, akkor júniusban már mindenképpen kell. Addig, ameddig az egyházi iskola helyzete 
nem tisztázott, mind a pedagógusok, mind a gyerekek száma tekintetében, addig nem tudják a 
jogszabály szerint járó óraszámot, ami az intézménynek jár, nem tudják átváltani pedagógus 
álláshelyre, és addig nem is tudnak tervezést csinálni. Véleménye szerint ez Óhatvant kevésbé 
fogja érinteni. Ez igazából újhatvani téma lesz. Ez nem úgy fog történni, hogy van három osztály 
és abból egy osztály átkerül az „új” iskolába, hanem mennek át, és lesznek, akik maradnak, ezeket 
a gyerekeket kell újra osztályba rendezni, majd ezt követően lehet tovább, menni óraszám és 
egyebek tekintetében. 
 
Takácsné Palásthy Erika igazgató azt kérdezte, hogy mi az a határidő, amikorra ténylegesen lehet 
majd tisztán látni ezt a helyzetet? Mikor lehet tudni, hogy ténylegesen hány gyerek kerül át az 
egyházi iskolába, és hogy ott mikor lesz a beiratkozás? Azt lehet tudni, hogy az óhatvani és az 
újhatvani iskolában mikor lesz a beiratkozás, akkor ehhez jó lenne igazítani az egyházi iskolát is. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy nemrég volt az egyeztetés. Újhatvanban csütörtökön 
lesz az összevont szülői értekezlet a volt MÁV óvodában. Ez amiatt jó, mert délelőtt a képviselő-
testület dönt, így a szülőket már a döntések birtokában lehet tájékoztatni. Ezen a szülői 
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értekezleten a tervek szerint jelen lesz a polgármester úr és az egyház képviselője is, és együtt 
tájékoztatást adnak a megállapodásról. Várható, hogy az egyház részéről a jelentkezési lap 
kiosztásra kerül a résztvevő szülőknek, illetve az Intézmény-felügyeleti Iroda révén az összes 
intézménynek. A beiratkozás napja előtt még pénteken ki tudják küldeni, és gyakorlatilag, amikor 
mennek a szülők, ugyan beiratkoznak, mert még nem lehet az egyházi iskolába beiratkozni, 
viszont ott lesz a kezükben a jelentkezési szándéknyilatkozat. Ezek a nyilatkozatok már nem 
kerülnek a hivatalhoz, hiszen rajta lesz, hogy az egyház hová kéri leadni. Ezeket tudomása szerint 
a plébános atya fogja összegyűjteni, és ott lesz áttekintve, hogy mely gyerekek jelentkeztek. Ezt 
követően fog eldőlni az, hogy kik azok a gyerekek, akik felvételt nyertek. Erről a szülők és az 
önkormányzat is értesítést fognak kapni. Azt hogy ez mennyi időt igényel, jelenleg még nem 
tudják. 
 
Köves Gábor Nándorné elmondta, hogy hétfői napon lesz a pedagógusoknak is tájékoztató, ami 
ha valakit érdekel, szívesen látják. A pályázatokat pedig szintén a plébánián kell leadni, és ezután 
lesz majd elbírálva a bizottság előtt. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a tájékoztató a könyvtárban lesz, és egy kis 
módosulással nem 1630-kor, hanem 1700-kor kezdődik. A tájékoztatás érdekében érkezik plakát is, 
melyet ki tudnak majd függeszteni az intézményekben. Ezenfelül a környező települések 
vonatkozásában is kommunikálva lesz, olyan formában, hogy az adott település plébánosán 
keresztül kapnak majd felvilágosítást a lakók. Tehát hétfőn az Ady Endre Könyvtárban az 
érdeklődő pedagógusoknak, nem kötelező megjelenéssel. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy a személyi kérdések kapcsán 5 iskola 
van, tudomása szerint 4 iskolába fér bele az összes diák és pedagógus, így nem érti hogy mi a 
gond a pedagógus kérdéssel. Onnan fognak jelentkezni az egyházi iskolába, tehát jelenleg úgy néz 
ki, hogy minden pedagógusnak van helye. 
 
(dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja kiment az ülésről a bizottság létszáma 4 fő.) 

 
Palik Józsefné intézményegység-vezető elmondta az óvodai 8. határozati javaslatra visszatérve, 
elhangzott az Intézmény-felügyeleti Iroda részéről, hogy majd akkor határozzák meg az 
intézményvezető óraszámát, ha már látják a létszámokat. A határozati javaslatban azonban 
szerepel, hogy magasabb vezetői. A közoktatási törvény kimondja, hogy a magasabb vezető 6 órát 
tölt kötelezően. Amennyiben nincs oda írva, hogy csoportban, akkor úgy véli, hogy önálló vezetők 
lesznek. Ezt amiatt kell pontosítani, mert ha ezt meglátja egy pályázó és később azt mondják, hogy 
22 óra, akkor az már nem magasabb vezető. Véleménye szerint ezt pontosítani kellene, hogy jól 
értsék a pályázók, hogy nem csoport mellett kell ellátni az állást. Azt kérdezte, hogy jól érti-e? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy jó az értelmezése a dolognak, hiszen a határozat 
melléklete a pályázati kiírás, mely tartalmazza a magasabb vezető kifejezést.  
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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69/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolai feladatellátási 
rendszerének átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. június 30. 
napján jogutódlással megszünteti az Óhatvani Óvoda és Általános Iskolát (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), valamint az intézmény megszüntető okiratát 2011. június 
30. napjáig kiadja. 
 
Határidő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolai feladatellátási 
rendszerének átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. június 30. 
napján jogutódlással megszünteti az Újhatvani Óvoda és Általános Iskolát (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.), valamint az intézmény megszüntető okiratát 2011. június 
30. napjáig kiadja. 
 
Határidő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 3. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolai feladatellátási 
rendszerének átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott átszervezés 
miatt az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) 
igazgatója (magasabb vezető), Takácsné Palásthy Erika intézményvezetői megbízását 
2011. június 30. napjával visszavonja. 
 
Határidő: 2011. június 30. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

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

72/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolai feladatellátási 
rendszerének átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott átszervezés 
miatt az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) 
igazgatója (magasabb vezető), Ságiné Szűcs Klára intézményvezetői megbízását 2011. 
június 30. napjával visszavonja. 
 
Határidő: 2011. június 30. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

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

73/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolai feladatellátási 
rendszerének átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. június 30. 
napján megszűnő Óhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 1.) jogutódjaiként az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (5) 
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bekezdése alapján 2011. július 1-jével létrehozza az alábbi önálló jogi személyiségű, 
gazdálkodási jogkörük alapján önállóan működő új költségvetési intézményeket, és erről 
alapító okiratokban rendelkezik: 
− Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.); 
− Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.); 
− Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.); 
− Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.); 
− Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.); 
− 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.); 
− Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.). 
 
Határidő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

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

74/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolai feladatellátási 
rendszerének átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. június 30. 
napján megszűnő Újhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zs. út 8.) jogutódjaiként az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (5) 
bekezdése alapján 2011. július 1-jével létrehozza az alábbi önálló jogi személyiségű, 
gazdálkodási jogkörük akapján önállóan működő új költségvetési intézményeket, és 
erről alapító okiratokban rendelkezik: 
− Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) 
– Telephelye: Mesevilág Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 13.); 
− Mézesbáb Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.); 
− Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.); 
− I. István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs, út 8.). 
 
Határidő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 7. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 



28 

75/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolai feladatellátási 
rendszerének átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. július 1. 
napjától a 2011. június 30. napján megszűnő Újhatvani Óvoda és Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) Baross Gábor tagiskolájának helyet adó, 3000 
Hatvan, Rákóczi út 4. szám alatti, 2625 helyrajzi számú ingatlant a rajta lévő épületekkel 
és a jelenleg is oktatás céljára használt eszközökkel együtt a továbbiakban nem használja 
nevelési-oktatási feladatellátásra, és az így felszabaduló ingatlant együttműködési 
megállapodás keretében átadja a Váci Egyházmegyének annak érdekében, hogy 
Hatvanban, mint intézményfenntartó egy Katolikus Általános Iskolát alapítson és 
működtessen a 2011-2012. tanévtől. 
 
Határidő: 2011. április 15. (az együttműködési megállapodás elkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 8. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolai feladatellátási 
rendszerének átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat 1-7. 
számú mellékletei szerint nyilvános pályázati felhívásokat tesz közzé az alábbiakban 
felsorolt önálló jogi személyiségű óvodák tekintetében 2011. július 1-jétől megbízott 
magasabb vezetői, óvodavezetői feladatok ellátására: 
 
− Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.); 
− Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.); 
− Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.); 
− Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.); 
− Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) 
− Mézesbáb Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.); 
− Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.); 
 
Határidő: 2011. április 20. (pályázati felhívás közzétételére) 
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Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti iroda útján 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 9. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolai feladatellátási 
rendszerének átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat 1-4. 
számú mellékletei szerint nyilvános pályázati felhívásokat tesz közzé az alábbiakban 
felsorolt önálló jogi személyiségű általános iskolák tekintetében 2011. július 1-jétől 
megbízott magasabb vezetői, igazgatói feladatok ellátására: 
 
− Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.); 
− 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.); 
− Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.); 
− I. István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.). 
 
Határidő: 2011. április 20. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 10. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolai feladatellátási 
rendszerének átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011-2012. tanév 
előkészítéséről szóló előterjesztés határozatában rendelkezik majd az óvodai és az 
általános iskolai feladatellátás figyelembe vételével a 2011. július 1. napjával létrejövő 
jogutód intézmények vonatkozásában az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek 
számáról. 
 
Határidő: 2011. június 30. (a 2011-2012. tanév előkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti iroda útján 
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10. napirend: Előterjesztés a Váci Egyházmegye Ordinátusával kötendő együttműködési 
megállapodásról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy Hatvan város Önkormányzata nem iskolát ad át, 
hanem épületet és az épületben lévő ingóságokat. Ehhez hozzátartozik, hogy az önkormányzat 
vállalja, hogy az oda felvett hatvani gyerekek után arányosan fizeti a rezsiköltségek egy részét, az 
étkezéssel kapcsolatos részköltséget és az uszoda használat. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta az előterjesztésben foglalt határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Váci Egyházmegye Ordinátusával kötendő 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci 
Egyházmegyével, mint intézményfenntartóval a Hatvanban megalapításra kerülő és a 
2011-2012. tanévtől működő Katolikus Általános Iskolával kapcsolatosan határozatlan 
időre létre jövő Együttműködési megállapodást köt, amely a határozati javaslat 
melléklete, és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidő: 2011. április 10. (az Együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
11. napirend: Előterjesztés a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy Hatvan Város Önkormányzata ebben a kérdésben is 
felülvizsgálatot kezdeményezett. A folyamatok tekintetében – véleménykérések, szakértések – 
ugyanazok, mint az alapfok esetében. Ezért megtekinthetőek mellékletként a kapott vélemények. 
Elmondta, hogy a Heves Megyei Közgyűlés már látta és elfogadta az anyagot, és most kerül 
Hatvan Város Önkormányzata elé döntésre. Az intézmények kérésének és hagyományainak 
megfelelően ezekről még külön telefonos egyeztetés is volt. Az intézménynevek tekintetében a 
holnapi napon ülésezik a Társulási Tanács, ahol a fórumnak van döntési jogköre. 
 
Tóth Mária igazgató elmondta, hogy a 10. határozati javaslatban látható, hogy a fenntartó a 
szétválasztás kapcsán megszüntet 16 dolgozói álláshelyet. A Damjanich János tagiskolában 
összesen 27 technikai dolgozó van, melyből 7 dolgozó álláshelye kerül megszüntetésre. Ez több 
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mint 25%. Gyakorlatilag a feladatellátás nem csökken, hanem nő, hiszen az iskola visszakapja azt 
az épületrészt, amelyben jelenleg a HKSZK központja van. Ezenfelül a MÁV tanműhely átvétele 
kapcsán is lesznek feladatok. Ennek megfelelően minden feladatot el kell végezni megfelelően. A 
létszámcsökkenés miatt megsokszorozódnak a feladatok. A jelenlegi 4 fő karbantartó helyett 2 fő 
marad, ami 100%-os feladatnövekedést jelent számukra. A 4. számú melléklet bemutatja azt is, 
hogy a takarítói álláshelyek száma hárommal csökken. Jelenleg a központban, a főépületben 8 
takarítónő dolgozik, és fél-fél takarító dolgozik a tanműhelyben és a HKSZK vezetőségén. Ha 3 
álláshelyet vesztenek, akkor összesen marad 8.113 m2-re 7 takarító. Időarányosan kiszámolva egy 
takarítónak 3m2 kellene kitakarítania percenként és nemcsak felseperni és felmosni, hanem a 
padokat, a táblákat és a mellékhelyiségeket és egyebeket is tisztítania. Valahol vannak fizikai 
határai a feladatcsökkenésnek. Ha kiesik bármilyen okból, akár betegség miatt egy-két takarító, 
akkor fizikailag lehetetlen pótolni a munkájukat, és jelentős higéniai romláshoz fog vezetni. A 
karbantartók tekintetében bármelyik társintézmény nevében elmondható, hogy egy karbantartó 
nem karbantartó, a munkát párhuzamosan kell végezni. Egyedül a munkavégzési szabályzat 
alapján senki nem szerelhet villanyt. Mit csináljanak az intézmények, ahol egyedül van, és mit 
csináljon a DISZI ahol a két karbantartó 4 felé kell, hiszen van a kollégium, a főépület és a két 
tanműhely. Nagy időveszteség, amíg egyik helyről átmegy a másikra, a költségeket nem is 
tekintve. A gépkocsivezető hiánya is jelentős, hiszen a DISZI rengeteg külső munkát is vállal a 
diákok révén. 7,7 MFt-os bevételt kell kitermelniük ezekből a munkákból, ha nincs járművezető, 
akkor az állványzatokat, betonkeverőket és az egyéb eszközöket hogyan és miként fogják 
szállítani? Komoly gondot okoz, hogy nem tudják kire átterhelni a feladatokat, amit az álláshelyek 
megszüntetése jelent. Fontos lenne, hogy az intézmény ugyanúgy működhessen, mint korábban, 
ami így nem lehetséges. Azt érti, hogy a költséghatékonyság miatt fontos, hogy az 
intézményekben racionálisan legyenek elosztva a feladatok, és amit lehet, azt adminisztratív és 
ügyviteli szinten meg is valósítanak, de sajnos bizonyos határai vannak ennek.  
Hozzátette, hogy mindenféle felmérés és az intézményi egyeztetések nélkül jelölték ki ezeket a 
technikai dolgozókat ezen a listán, és véleménye szerint, aki humánerőforrást végzett, az 
pontosan tudja, hogy a saját emberei milyen munkára alkalmasak, milyen végzettsége van, és 
esetleg kit milyen munkával lehet helyettesíteni. Amennyiben csak kijelölik, hogy ezt meg ezt kell 
elküldeni, akkor a maradék ember esetleg nem tudja helyettesíteni. Ez a hét ember a DISZI 
esetében túl sok, és nem tudják majd azt a költségmennyiséget kitermelni, amit rájuk osztottak, 
mivel nem lesz mögötte ember. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a kiindulási alap az volt, amit az intézmény beküldött, 
hogy kik azok a munkavállalók és milyen munkakörben dolgoznak. Fenntartói szinten ez több 
lépcsősen került átgondolásra, és miután megkapták a véleményeket, akkor még egyszer 
felülvizsgálták. Ez nem jelenti azt, hogy amennyiben nagyon indokolt egy-egy álláshely, akkor az 
nem adható vissza egy felülvizsgálat után. Alapvetően valóban létszámleépítésről van szó. 
 
Tóth Mária igazgató elmondta, hogy ha az arányokat nézi, a pedagógus és technikai dolgozói 
arányokat, akkor a DISZI-ben a legrosszabbak az adatok. 
 
Bodonyiné Balog Erzsébet igazgató elmondta, hogy csak megerősíteni tudja a kolleganőjét, bár a 
Bajzát nem érinti ennyire drasztikusan az egyéb dolgozói létszámleépítés. Az iskolában csak egy 
karbantartói álláshely szűnik meg, de mint ahogyan az már elhangzott, az intézményben 1 
karbantartó bármilyen feladat elvégzéséhez kevés. A korábbiakban úgy alakultak ki a feladatok, 
hogy ezek az emberek végzettségük és tudásuk alapján kiegészítették egymást. Az iskola hasznos 
alapterülete a felújítás során bővült. Ez a bővítés nem járt állománybővüléssel, és nem is 
igényelték azt. Csak ha a terület bővül, akkor nem értik, hogy miért kerül a karbantartói álláshely 
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megszüntetésre, hiszen nem csökkent, hanem növekedett a feladat. Ha szakmailag megtekintik, 
akkor a szakmunkás végzettségű karbantartó bérével megtakarított összeg nem olyan 
nagyságrend, mint ami nagyságrendileg feladatban ott marad a másik karbantartóra. A másik 
dolog a jelenlegi iskolaközpont felszámolása. Jelenleg ott látják el a személyzeti és gazdasági 
feladatokat. Az átszervezésből az derült ki, hogy a DISZI-be szerveződne egy gazdasági iroda, 
ahol a 3 intézmény könyvelése vezetve lenne. A központ többi munkatársának álláshelye pedig 
megszűnik. Azt kérdezte, hogy azok a feladatok, amik nem könyvelői feladatok és amit eddig a 
központ látott el, visszakerülnek az önálló inétzményekbe, úgy, hogy a hozzáértő szakember meg 
nem jön vissza az eredeti iskolába? Akár a személyzeti ügyekre, akár a költségvetésre gondolnak, 
azok alapos tudást és szakképzettséget igényelő feladatok. Olyan programokkal dolgoznak, 
amihez most nincs szakember az intézményekben. Ki fogja ezeket a feladatokat határidőre 
hibátlanul elvégezni? 
 
Lipkovics Gábor főigazgató azt elmondta, hogy valóban az a kérdés, hogy azokat a feladatokat, 
amelyeket az iskolák most megkapnak, amit eddig a központ látott el, most az intézmények 
hogyan fogják ellátni. Az intézményben lesz egy vezető és mellette 4 ember, ami összesen 5 fő. 
Abból a feladatból, amit a központ ellátott, ha valamennyit le is adnak az iskoláknak, akkor ez a 
létszám lecsökkenthető 7-8-ra, de az 5 nagyon kevés. A használt programokon túl, ami ismeretet 
igényel, nem beszéltek még a pályázatokról. A pályázati lehetőségeket követni kell, 
csoportosítani. Van a HKSZK-nak egy nagy pályázata, amit a három intézmény együtt nyert meg, 
benne van mindenki. Látja a nehézségeket, minden kollegájával nagyon egyetért, tudja, hogy egy 
karbantartó nem karbantartó. Mi van, ha beteg, nem tudják helyettesíteni, a fűtést megoldani, 
tehát valós gondok kerülnek elő. A sofőr kérdése a DISZI-ben. Látja, hogy egyik kocsiból ül át a 
másikba úgy, hogy nem tud hozzájutni, ha néha szüksége lenne a segítségére. Nem tudja 
elképzelni, hogy ezt hogyan tudják megoldani tényleges szakképesítés nélkül. Ez nem olyan 
egyszerű, hogy nekem van egy „B” kategóriás jogsim és kiviszem az embereket… nem, ez 
felelősséggel jár. Ha netán van egy baleset, kit és hogyan von felelősségre az intézményvezető? 
Vagy az igazgató fogja úgy kiadni a munkát, hogy felelősséget vállal, mert bármikor bármi 
probléma lehet? A másik fontos dolog, amiről szót kell ejteni, a karbantartók és a takarítók. 
Egyetért azzal, hogy nem ezeknek az embereknek a bére a meghatározó. Véleménye szerint egy-
egy intézményben a két fő karbantartó nagyon szükséges. Az árértékarányuk nagyon jó, és a 
munkájukkal vastagon kitermelik a bérüket. A legnagyobb kézzel fogható nyereséggel dolgozó 
emberekről van szó. A megfelelő komfortérzet nélkül félő, hogy nem vagy rosszra nevel a 
környezet. 
Azt kérdezte, hogy mikor és hogyan adják ki a kollegáknak a felmentést? A becsületesen 
ledolgozott idő utáni felmentésről van szó. A HKSZK központjából 5,5 álláshely szűnik meg. Ha 
tisztességesen akarják elküldeni ezeket az embereket, akkor az elkövetkező időszakban 10 fő 
helyett 5 fő látja el a munkát. Ebben az időszakban lesznek a félévzárások, a következő 
előkészítése, beiskolázások, érettségi stb., és mind e közben átkell adni egy iskolát és át kell venni 
hármat. Arra szeretne választ kapni, hogy ezeket az embereket, milyen formában lehetne még itt 
tartani és ezek után becsülettel elküldeni. 
 
Gulyás József igazgató elmondta, hogy egyetért az elhangzottakkal. Azt kérdezte, hogy ha jól 
értette, akkor tanévindítás után felülvizsgálható a karbantartói és egyéb dolgozói álláshelyek 
száma, és esetleg tárgyalható, hogy kapjon az iskola? Számára kicsit furcsa az, hogy iskola 
tekintetében pedagógusokról nem esett szó, csak a technikai dolgozókról. Az is lényeges, hogy a 
pedagógusok is nagyon magas túlóraszámmal dolgoznak, de a jelenlegi szétválasztás fő 
problémáját valóban a technikai háttér biztosítása jelenti. 
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Filep Bertalan szakszervezeti titkár elmondta, hogy mind az, amit jelezni szeretett volna, az 
elhangzott az igazgatók által. Az intézmények több mint 50 oldalon keresztül leírták, hogy milyen 
szakmai és nem szakmai észrevételeik vannak, melyekről majdan a döntés után egyezkedni kell. 
Véleménye szerint meglehetősen erős érveket írtak le. Az érdekegyeztető tanács ülésén már 
elmondta, hogy a pedagógusok lassan hozzászoknak, hogy ha intézmény összevonások történnek, 
az álláshelyvesztéssel jár. Azonban azon meglepődött mindenki, hogy amikor intézmény 
szétválasztásra kerül sor, és feladatok megosztására kerül sor, akkor is közel 17 álláshely szűnik 
meg. Azt, hogy később újra felülvizsgálják az elvett álláshelyeket, véleménye szerint, ha egyszer 
elvették, akkor azt már nagyon nehezen akarják majd visszaadni. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a középfok esetében már régen nem történt meg a 
létszámok felülvizsgálata. Megérti, hogy mind érzelmi, mind pedig szakmai dolgok lesznek ebben 
a csökkentésben. Elég sok szakmai dolog elhangzott. Valóban egy feladatcsökkentés ment végbe 
,ami növeli az ott maradó munkavállalók terheit, hiszen kevesebb emberrel kell ellátni 
ugyanazokat a feladatokat. Meg kell vizsgálni, hogy milyen más módon lehet ellátni azt a 
feladatot, aminek a kiszervezése megtörténik az adott intézményből. A gazdasági részen 
egyeztetés történt az adott kollegákkal, véleménye szerint tudják, hogy ez a feladat hány emberrel 
látható el. A pénzügyi részhez így nem is tud hozzátenni, véleménye szerint az adott iroda ezt 
megfelelően átgondolta. Kerülnek át az intézményvezetőhöz olyan dolgok, amik például általános 
iskolában természetesek, mint a munkáltatói kérdés. Ezeket nem tudja a gazdasági szervezet 
vinni, hiszen a jogszabály is azt mondja ki, hogy az intézményben az igazgató a munkáltató, és ő 
az egyszemélyes felelős ebben a kérdésben. Ez így valóban átkerül az adott intézmények 
igazgatóinak a vállára. Viszont a Damjanich keretében megalakuló terület fogja ellátni a három 
iskola tekintetében a könyvelési és pénzügyi technikai feladatokat. Az álláshelycsökkentés 
esetében a határidő június 30. A végrehajtás a jelenlegi iskola főigazgatójára vár, aki eddig az 
időpontig meghozza azokat a munkáltatói döntéseket, amelyek szükségesek. 
Álláshelycsökkentésről van szó, nem pedig dolgozóiról, ez azt jelenti, hogy az adott összdolgozói 
létszámból kell megtalálni, hogy a feladathoz a legalkalmasabbak maradjanak meg a rendszerben. 
Jogos a pedagógus álláshelyekkel kapcsolatos felvetés. A Széchenyi esetében ez már korábban is 
téma volt. Ebbe az anyagba azért nem került bele a pedagógus létszám, mert jön még a 
beiratkozással kapcsolatos dolog, a jelentkezések, és ha visszagondolnak az elmúlt tanévre, akkor 
tudják, hogy most lesz ilyen osztály vagy nem lesz. Ebből kifolyólag nem vontak el pedagógus 
álláshelyet egyik iskolától sem. Tehát ez azt jelenti, hogy minden intézmény esetében meghagyták 
a pedagógus álláshelyeket, és a tanév előkészítés után tisztázódik a feladatbővülés kérdése. 
Például a Bajza esetében várhatóan 4-5 osztály indul, ami természetesen befolyásolja a pedagógus 
létszámot, aminek következtében ezt most itt nem lehetett meghatározni. A Széchenyivel 
kapcsolatosan annyit tud elmondani, hogy mindig problémát jelentett az álláshelyek kapcsán a 
túlórák kérdése. Ez amiatt jelentett problémát, mert augusztus végén alakulnak ki az osztályok, 
aminek következtében mindig az merül fel, hogy lehet hogy indul, de lehet hogy nem. Erre nem 
lehet építeni. A korábbi tapasztalatok is a magas túlóraszámot mutatják, de azt ne tagadják, hogy 
amiatt alakult ki, mivel a kollegák anyagi javulását eredményezte. Tehát azzal, hogy indul vagy 
nem indul osztály, és végül indult, magas óraszám marad a rendszerben.  
 
Gulyás József igazgató elmondta, hogy amikor megalakult a HKSZK, mint összevont intézmény, 
akkor a Széchenyiben a pedagógus létszám 31,5 fő volt. Jelenleg 30,5, a hiányzó a főigazgató 
akkori álláshelye, ami oda ment vissza. A szakképzéssel kapcsolatban annyit elmondott, hogy a 
Budapesti Gazdasági Főiskolával vannak szerződésben, az ide járó gyerekeknek nem hallgatói, 
hanem tanulói jogviszony áll fenn. Az iskolának vannak bizonyos elvárásai, amit a Széchenyinek 
teljesíteni kell. Ha úgy tartanák az órákat, ahogyan kellene, akkor csak a közgazdasági 
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szakmacsoport igényelne legalább 4 státuszt. Tart attól, hogy a mindenkori igazgató nem tud mit 
csinálni a magas túlórákkal. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a túlórák számát a jogszabály tartalmazza, és az 
Intézmény-felügyeleti Iroda jelezni fogja, ha valamelyik intézményben eltérést tapasztal. Nagyon 
korrekten kell ezt a dolgot a tanév előkészítés során végigjárni, és annak alapján kell 
meghatározni a pedagógus álláshelyek számát, hisz a jogszabály világosan megfogalmazza, hogy 
ha ennyi osztályom van, az egyes osztályokra ennyi az óraszám. Az már a fenntartónak a döntése, 
hogy többletórát biztosít-e. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy a délelőtti pénzügyi bizottság ülésén is megtette 
az irodavezető irányába azt a jelzést, hogy a Széchenyiben az egy álláshely kiesése miatt 
túlóráznak a pedagógusok. A polgármester tartott több esetben is tájékoztatást a 
pedagógusoknak. A Széchenyiben jó maga is kint volt vele, ahol elhangzott, hogy sajnálatos 
módon megszűnnek ezek a karbantartói álláshelyek, viszont a Városgazdálkodási Zrt. fog egy 
ilyen brigádot felállítani, és ha bármilyen karbantartási probléma akad, amit az ottani személyzet 
nem tud ellátni, akkor jelezni kell feléjük és ki fognak menni. Sajnos arra nincs lehetőségük, 
hiszen ezt a helyzetet örökölték, hogy ezeket az álláshelyeket biztosítani tudják jelen helyzetben. 
Egyszerűen pénzügyi lehetőségük nincsen. Annyira nincs a városnak pénze, hogy a kátyúzásra az 
egész városban 14 MFt jut, ami arra nem elég, hogy zsírpapírral betakarják. Ennyire nincsen pénz. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke megkérte a bizottság tagjait és a vendégeket, hogy igyekezzenek 
az SzMSz szerinti 2 perc időtartamot tartani a véleményezésekre. 
 
Csuvikovszy Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy ahogyan meghallgatta a vezetőket és 
elolvasta az anyagot, egyre inkább úgy érzi, hogy nem lett megfelelően körbe járva a háttere 
ennek az átszervezésnek, és korán került megtárgyalásra. Elhiszi, hogy az 1 fő karbantartó és 
mellette 16 fős létszámcsökkentés nagy érvágást jelent. Az, hogy a Városgazdálkodási Zrt. fogja a 
karbantartást elvégezni, egy kútba esett dolog. Korábban már megpróbálták, nem működött. Most 
se valószínű, hogy fog működni. Ki, mit, hogyan igazoljon stb. A technikai dolgozók tekintetében 
sokkal alaposabb körbejárást igényelt volna a helyzet, és maximálisan az igazgatókat kellett volna 
meghallgatni. Javasolja, hogy még ameddig mód és lehetőség van rá, üljenek le és beszéljék át 
még egyszer ezt a helyzetet, hogy ne legyenek emiatt feszültségek. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy négy évvel ezelőtt, amikor összevonásra kerültek 
az intézmények, akkor az óvodai és általános iskolai körben több mint 30 álláshely szűnt meg. 
Akkor a középiskolákhoz nem nyúltak hozzá. 
 
Palik Józsefné intézményegység vezető elmondta, hogy az előző összevonáskor nem volt az 
óvodákban pedagógus álláshely csökkentés. Korábban volt amikor 2-es, illetve 4-es csoportokba 
vonták össze az óvodákat akkor voltak létszámcsökkentések, de a legutóbbi összevonás során 
nem volt. 
 
Takácsné Palásthy Erika igazgató elmondta, hogy az igazsághoz hozzá tartozik az is, hogy 
jelenleg mennyivel kevesebb a gyereklétszám, ami erősen befolyásolja a pedagógus létszámokat 
is. Az álláshelycsökkentésre amiatt is szükség volt, mert drasztikusan csökkent a gyereklétszám. 
Azt is hozzátette, hogy akkor is igyekeztek a legjobb lehetőséget megkeresni a kollegáknak, és akit 
lehetett, nyugállományba küldtek. 
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Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy legjobb tudomása szerint minden iskolában van 
két párhuzamos osztály. Legrosszabb esetben is csak egy-egy osztállyal csökkentek a létszámok. 
Most egy teljesen más dologról van szó. Most két helyre tartanának fenn ugyan olyan 
személyzetet, a gyorsan elhárítható munkákra ott marad egy-egy karbantartó, aki el tudja 
mondani a többieknek, hogy mit hozzanak. Az óvodákban pedig 2 helyre még felvétel is lesz. 
Nem érti a problémát. Jelenleg van 10 határozati javaslat, ami most a középiskolákról szól. 
Törekedjenek ezekre a témákra és ne az óvodákat tárgyalják, mert az most egy „lerágott csont”. 
Jelenleg a középiskola a téma és a középiskolák karbantartói. Ennek pedig a megoldása, mint 
ahogyan azt már elmondta, a városgazdálkodási vállalat, hiszen az is város pénzéből megy el. Két 
embert tartanak fenn egy feladatra. Erről Edison esete jut eszébe, hiszen elhangzott, hogy az előző 
vezetés már próbálkozott és nem működött, akkor valószínűleg valamit nem jól terveztek. Ha 
Edison abba hagyta volna a tervezést az első kudarcnál, akkor nem lenne most se villanykörte, de 
nem hagyta, és az ötezredikre sikeredett neki. Ha most nem sikerül, akkor igazítanak rajta és 
legközelebb fog működni. Biztos hogy nem egy nagy szervezési probléma. Tudja, hogy ha a főnök 
azt mondja, akkor azt nehéz úgy megcsinálni, hiszen maga is volt alkalmazott, de fogják fel úgy, 
hogy ha most ezt nem csinálják meg, akkor nincsen lehetőség ilyen álláshelyek finanszírozására. 
Ha mégis finanszírozná az, akkor elvinné másik olyan helyről a pénzt, amitől szépen lassan 
felemésztenék, saját városukat. Erről szól most a 10 határozati javaslat.  
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

80/2011. (III. 29.) 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 
átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a Hatvani 
Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás tagja – 
a Heves Megyei Közgyűlés egyetértésével 2011. június 30. napján jogutódlással 
megszünteti a társulás által fenntartott Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot 
(székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.), és a Társulási Tanács egyetértésével az 
intézmény megszüntető okiratát 2011. június 30. napjáig kiadja. 
 
Határidő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2011. (III. 29.) 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 Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott átszervezés 
miatt a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey 
utca 2.) főigazgatójának (magasabb vezető), Lipkovics Gábornak az intézményvezetői 
megbízását 2011. június 30. napjával visszavonja, valamint az intézmény székhelyén 1 
határozatlan idejű, főfoglalkozású pedagógus álláshelyet megszüntet. 
 
Határidő: 2011. június 30. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 3. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2011. (III. 29.) 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 
átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt a Heves Megyei Közgyűlés 
egyetértésével, hogy a 2011. június 30. napján megszűnő Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) jogutódjaként az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (5) bekezdése alapján 2011. július 
1. napján megalapítja, és a Heves Megyei Közgyűlés és Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete intézményfenntartó társulás keretében működteti az önálló jogi 
személyiségű, Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola elnevezésű, 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 17. szám alatti székhelyű új költségvetési szervet, valamint a Társulási 
Tanács egyetértésével az intézmény alapító okiratát 2011. június 30. napjáig kiadja. 
 
Határidő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

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

83/2011. (III. 29.) 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 Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt a Heves Megyei Közgyűlés 
egyetértésével, hogy a 2011. június 30. napján megszűnő Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) jogutódjaként az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (5) bekezdése alapján 2011. július 
1. napján megalapítja, és a Heves Megyei Közgyűlés és Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete intézményfenntartó társulás keretében működteti az önálló jogi 
személyiségű, Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 
elnevezésű, 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6. szám alatti székhelyű új költségvetési szervet, 
valamint a Társulási Tanács egyetértésével az intézmény alapító okiratát 2011. június 30. 
napjáig kiadja. 
 
Határidő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

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

84/2011. (III. 29.) 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 
átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt a Heves Megyei Közgyűlés 
egyetértésével, hogy a 2011. június 30. napján megszűnő Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) jogutódjaként az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (5) bekezdése alapján 2011. július 
1. napján megalapítja, és a Heves Megyei Közgyűlés és Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete intézményfenntartó társulás keretében működteti az önálló jogi 
személyiségű, Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium elnevezésű, 
3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a szám alatti székhelyű új költségvetési szervet, valamint a 
Társulási Tanács egyetértésével az intézmény alapító okiratát 2011. június 30. napjáig 
kiadja. 
 
Határidő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
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A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 6. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

85/2011. (III. 29.) 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 
átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola a gazdálkodási jogkör szerint gazdasági szervezettel nem 
rendelkező önállóan működő költségvetési szervként kerülnek besorolásra. A Damjanich 
János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium gazdasági szervezettel rendelkező 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként munkamegosztási 
megállapodás keretében ellátja a jogszabályi előírások szerint a Bajza József Gimnázium 
és Szakközépiskola, valamint a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési feladatokat. Ennek érdekében, 
valamint a saját intézményi gazdasági feladatok biztosítására a Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium keretében gazdasági szervezet működik 1 fő 
gazdasági vezetővel és 4 fő gazdasági ügyintézővel. 
 
Határidő: 2011. június 30. (munkamegosztási megállapodás elkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 7. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

86/2011. (III. 29.) 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 
átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat 
melléklete szerint nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) 2011. július 1-jétől 
megbízott magasabb vezetői, igazgatói feladatok ellátására. Az igazgatót Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg a hatályos jogszabályok és a Társulási 
Megállapodás szerint. 
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Határidő: 2011. április 20. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 8. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

87/2011. (III. 29.) 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 
átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat 
melléklete szerint nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Széchenyi István 
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) 
2011. július 1-jétől megbízott magasabb vezetői, igazgatói feladatok ellátására. Az 
igazgatót Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg a hatályos 
jogszabályok és a Társulási Megállapodás szerint. 
 
Határidő: 2011. április 20. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 9. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

88/2011. (III. 29.) 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 
átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat 
melléklete szerint nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a) 2011. 
július 1-jétől megbízott magasabb vezetői, igazgatói feladatok ellátására. Az igazgatót 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg a hatályos jogszabályok és 
a Társulási Megállapodás szerint. 
 
Határidő: 2011. április 20. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
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A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 10. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

89/2011. (III. 29.) 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 
átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) 
átszervezéséből adódóan 2011. június 30. napjával jelen határozat melléklete szerint a 
Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) 
közoktatási intézményben 16 határozatlan idejű, főfoglalkozású egyéb dolgozói 
álláshelyet és az azt betöltő közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti. 
 
Határidő: 2011. június 30. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium főigazgatója 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 11. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

90/2011. (III. 29.) 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 
átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) 
átszervezéséből adódóan a jelen határozat melléklete szerint engedélyezi a 2011. július 1. 
napjával létrejövő jogutód intézményekben az egyéb dolgozói álláshelyek számát és a 
vezetői megbízásokat. Az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma: 

a) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) 
 36,5 pedagógus álláshely és 10 egyéb dolgozói álláshely; 

b) Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. út 6.) 
 30,5 pedagógus álláshely és 9 egyéb dolgozói álláshely;a); 
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c) Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey utca 2/a) 
 94 pedagógus álláshely és 25 egyéb dolgozói álláshely; 

d) mindösszesen városi szinten 205 közalakalmazotti álláshely, ebből pedagógus álláshely 
161, egyéb dolgozói álláshely 44. 
 
Határidő: 2011. július 1.  
Felelős: Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 
 Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola igazgatója 
 Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 12. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

91/2011. (III. 29.) 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 
átszervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei 
Közgyűlés egyetértésével 2011. június 30. napjáig felülvizsgálja és módosítja a Hatvani 
Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodását a 2011. július 1. napjától érvényes intézményfenntartás és 
feladatellátás figyelembevételével. 
 
Határidő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
12. napirend: Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) 
álláspályázatának elbírálásáról 
 
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 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

92/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) 
álláspályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sinkovics Erikának az 
Ady Endre Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztására benyújtott pályázatát 
támogatja, és 2011. április 1-jétől 2016. március 31-ig terjedő határozott időre az Ady 
Endre Könyvtár igazgatójának (magasabb vezetőjének) bízza meg. 
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
az e törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

− a I fizetési osztály 10 fizetési fokozat garantált illetménye: 225.425,- Ft 

− további szakképesítés:  15.780,- Ft  

− összesen:  241.205,- Ft 

− összesen kerekítve: 241.200,- Ft 

− garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetményrész  13.000,- Ft 

− magasabb vezetői pótlék (225%): 45.000,- Ft 

− mindösszesen: 299.200,- Ft 
 
Határidő: 2011. április 1. ( a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján ” 

 
13. napirend: Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról 
 
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 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

93/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodást az Óhatvani Óvoda és Általános 
Iskolával megköti, melyben 2011. évre 616.740 Ft, azaz hatszáztizenhatezer-
hétszáznegyven forint támogatást nyújt az óhatvani alapfokú iskoláknak. A 
megállapodást határozott időre: 2011. április 8. napjától kezdődő és 2011. május 31. 
napjáig tartó időszakra köti meg. 

A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. 
évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
Óhatvani Óvoda és Általános Iskola intézményi költségvetése nyújt fedezetet. 

 

Határidő: 2011. április 8. (a megállapodás megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 

 

A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodást az Újhatvani Óvoda és Általános 
Iskolával megköti, melyben 2011. évre 330.030  Ft, azaz háromszázharmincezer-harminc 
forint támogatást nyújt az újhatvani alapfokú iskoláknak. A megállapodást határozott 
időre: 2011. április 8. napjától kezdődő és 2011. május 31. napjáig tartó időszakra köti 
meg. 

A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. 
évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
Újhatvani Óvoda és Általános Iskola intézményi költségvetése nyújt fedezetet. 

 

Határidő: 2011. április 8. (a megállapodás megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 3. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

95/2011. (III. 29.) 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 hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodást a Hatvani Középiskola, Szakiskola és 
Kollégiummal megköti, melyben 2011. évre 1.151.970 Ft, azaz egymillió-
százötvenegyezer-kilencszázhetven forint támogatást nyújt a középfokú iskoláknak. A 
megállapodást határozott időre: 2011. április 8. napjától kezdődő és 2011. május 31. 
napjáig tartó időszakra köti meg. 

A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. 
évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményi költségvetése nyújt fedezetet. 

 

Határidő: 2011. április 8. (a megállapodás megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
 
14. napirend: Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata 
között létrejövő megállapodásról 

 
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 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

96/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő megállapodásról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodást a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal 
– a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottságra vonatkozóan - megköti, melyben 
2011. évre összesen 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt a diáksport 
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bizottság számára. A megállapodás határozott időre: 2011. április 8. napjától kezdődő és 
2011. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 

A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. 
évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében  
szereplő „Alapítványok, szervezetek részére átadott pénzeszköz” nyújt fedezetet. 

 

Határidő: 2011. április 8. (a megállapodás megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő megállapodásról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodást a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal 
– a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottságra vonatkozóan - megköti, melyben 
2011. évre összesen 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint támogatást nyújt a diáksport 
bizottság számára. A megállapodás határozott időre: 2011. április 8. napjától kezdődő és 
2011. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 

A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. 
évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében  
szereplő „Alapítványok, szervezetek részére átadott pénzeszköz” nyújt fedezetet. 

 

Határidő: 2011. április 8. (a megállapodás megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
15. napirend: Előterjesztés Hatvan város közművelődési koncepciójának jóváhagyásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy bizonyára nem volt egyszerű egy ilyen 
anyagot, ilyen rövid idő alatt összeállítani. Véleménye szerint egy rendes becsületesen elkészített 
anyag, ami ha ki lesz bontva eseményekre, akkor ezen a területen előrelépés lesz. 
 
Sinkovics Erika igazgató elmondta, hogy szeretne egy-két pontosítást kérni. A 15. oldalon, ahol 
az Újhatvani Fiókkönyvtárról van szó, ott nem két, hanem csak egy főfoglalkoztatású könyvtáros 
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van. A másik, hogy a 37. oldalon van arra említés, hogy kötött normatív hozzájárulást biztosítanak 
a művelődés területén dolgozó szakemberek részére, ez 2010. óta szünetel. Küldik ugyan a 
dolgozókat továbbképzésekre, de nem kapják a támogatást. A 45. oldalon, ahol az Ady Endre  
Könyvtár gazdálkodásáról van szó, hát részben önállóan gazdálkodó, nem pedig önállóan 
gazdálkodó. 
 
Matiszlovicsné Horváth Éva mb. igazgató elmondta, hogy nagyon nagy előrelépésnek tartja, 
hogy ez az anyag elkészült. Véleménye szerint ez jó alapot ad az elkövetkező időszakra, de 
célszerű lenne az ebben megfogalmazottakat időpontokhoz kötni. Mondják ki, hogy rövid vagy 
hosszú távú koncepció, de valamilyen időintervallumot célszerű lenne adni, hogy látszódjon, 
hogy mely feladatokat mikorra kell ellátni. Sokat konzultáltak az intézményekkel, és megjelennek 
a koncepcióban, egymás közötti megállapodásokat, kapcsolatokat javíthatja. Sok olyan 
tevékenységet végeznek ők is, ami ebben megjelenik. Megjelenik benne az egyházakkal való 
együttműködés is. Egyetlen dolgot szeretne kijavíttatni, a törvénynek a szövegét, mert az nem 
pontos benne. A civil szervezetek számának 75 van megadva, korábban készített egy anyagot, 
amiben leírta, hogy a Hatvanban a bíróság által bejegyzett civil szervezetek száma 149. Egy-két 
elírással még találkozott, de azokat majd jelzi az illetékesnek. 
 
Jeszenszky Beatrix a koncepció készítője elmondta, hogy tekintve, hogy a civil szervezetek 
táblázatba lettek foglalva tevékenységi kör szerint, a bejegyzett civil szervezetek száma ennyi volt. 
Az adatokkal kapcsolatban pedig elmondta, hogy elég nehezen jutott hozzá bizonyos adatokhoz, 
vagy nem is jutott hozzá, mert nem kapta meg, így voltak nehézségei. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy elhangzott a részben önálló kifejezés az Ady Endre 
Könyvtár esetében, a jogszabály megváltozott és már nem ezt a fogalmat használja, hanem, hogy 
önállóan gazdálkodó vagy önállóan gazdálkodó és működő intézmény.  
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta Hatvan város közművelődési koncepciójának 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 

 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
Hatvan város közművelődési koncepciója című dokumentumot jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. április 15.  (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
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16. napirend: Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2010. évi közművelődési 
feladat ellátásáról 
 
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 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

99/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2010. évi 
közművelődési feladat ellátásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 
jelen határozat mellékletét képező 2010. évi közművelődési feladatellátásáról szóló 
beszámolóját  elfogadja. 
 
Határidő: 2011. április 15. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
17. napirend: Előterjesztés a Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány közművelődési 
feladatellátásáról szóló 2010. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Matiszlovicsné Horváth Éva mb. igazgató elmondta, hogy az Önkormányzat a tavalyi év végén a 
együttműködési megállapodást közös megegyezéssel megszüntette. Kezdeményezte, hogy egy új 
együttműködési megállapodás jöjjön létre. Erre azért lenne szükség, mert a TÁMOP-os pályázat 
fenntarthatósági ideje 2012. december 31-ig tart. Ebben az időszakban az alapítványnak is 
lehetnek kötelezettségei. Ha bármi felmerül, amit az alapítványnak kellene teljesíteni, akkor 
szükséges a megállapodás. Ezenfelül minden pályázatot és egyéb tevékenységet csak ennek a 
birtokában lehet kezdeményezni. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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100/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány 
közművelődési feladatellátásáról szóló 2010. évi beszámolójának jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Oktatási és Kulturális 
Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Teleki u. 23.) jelen határozat mellékletét képező 
2010. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2011. április 15. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
18. napirend: Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2011. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy egy terjedelmes, szépen kidolgozott 
anyag. Azonban valamiféle rendszertelenséget tapasztalt. Nem minden volt számára tiszta pl.: A 
Barokk Kastély Napok és közé van szúrva a Hatvan Város Napja, és fel vannak sorolva benne a 
testvérvárosok. Időnként hiányolja a tárgyszavakat. Az összefoglaló szavak között szerepel a 
tavaszi programok, de nincs őszi, ha mód van rá, vagy mindkettő vagy egyik se szerepeljen.  
 
Matiszlovicsné Horváth Éva mb igazgató elmondta, hogy a Barokk Kastély Napok, a Hatvan 
Város Napja és a Tavaszi Programok egy komplett pályázati csomag. Az Önkormányzat 
hozzájárulásával adták be, és azért szerepel egy helyen, mert így egy pályázat.  
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

101/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház 2011. évi 
munkatervének jóváhagyásáról szóló 2010. évi beszámolójának jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) jelen határozat mellékletét képező 2011. évi 
munkatervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére)  

2012. február 1. (a 2011. évi beszámoló elkészítésére) 
Felelős: a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 

 
19. napirend: Előterjesztés a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2010. évi 
beszámolójának jóváhagyásáról 
 
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 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2011. (III. 29.) 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 2010. 
évi beszámolójának jóváhagyásáról szóló 2010. évi beszámolójának jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) jelen határozat mellékletét képező 
2010. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2011. április 15. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
20. napirend: Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2011. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
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 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2011. (III. 29.) 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 az Ady Endre Könyvtár 2011. évi munkatervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 

 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) jelen határozat mellékletét képező 2011. évi munkatervét 
jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. december 31.  (a munkatervben megfogalmazott feladatok 

teljesítésére) 
 2012. február 1. (a 2011. évi beszámoló elkészítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 

 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke javasolta a bizottságnak, hogy utolsó napirendként vegyék fel 
napirendjeik közé a Hatvany Lajos Múzeum közérdekű muzeális gyűjteménnyé nyilvánításának 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést, mely az ülés ideje alatt került aláírásra, így nem szerepelhetett 
a meghívón. 
 
A bizottság tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta az ügyrendi javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

104/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága elfogadta a bizottsági elnök ügyrendi javaslatát, mely szerint a 2011. március 29-i 
bizottsági ülésének napirendjére 21. napirendi pontként a Hatvany Lajos Múzeum közérdekű 
muzeális gyűjteménnyé nyilvánításának jóváhagyásáról szóló előterjesztés felvételre kerüljön. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke 5 perc olvasási szünetet rendelt el. 
 
21. napirend: Előterjesztés a Hatvany Lajos Múzeum közérdekű muzeális gyűjteménnyé 
nyilvánításának jóváhagyásáról 
 
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 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2011. (III. 29.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvany Lajos Múzeum közérdekű muzeális 
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gyűjteménnyé nyilvánításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvany Lajos 
Múzeum közérdekű gyűjteménnyé nyilvánításával egyetért és egyidejűleg 2011. április 
1-jétől átvállalja az 1.758.285,-Ft megtérítését, azaz az intézményben foglalkoztatott egy 
fő muzeológus illetményét és egyéb járulékait, amely a Hatvan Város Önkormányzata 
2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) sz. rendeletének 1. mellékletében szereplő 
működési hiányt növeli és folyószámlahitel igénybevételével kerül finanszírozásra, 
továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az illetmény átvállalására 
vonatkozó megállapodás aláírására. 
 
 
Határidő: 2011. április 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 17:40 órakor bezárta a nyílt ülést. 

 
 

k.m.f. 
 
 
 

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


