
1 

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

Sport és Ifjúsági Bizottsága 2011. szeptember 27-én 15:10 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 
 a Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság  részéről 

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnöke-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Egyed László irodavezető, Jegyzői Iroda 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 Dalnoki Brigitta művelődési referens 

 Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 meghívottak: 

 Bertók Gabriella óvodavezető, Brunszvik Teréz Óvoda 

 Tormáné Tóth Éva óvodavezető, Csicsergő Óvoda 

 Simon Attiláné óvodavezető, Napsugár Óvoda 

 Ludányi Mária óvodavezető, Százszorszép Óvoda 

 Varsányiné Kondek Mónika óvodavezető, Varázskapu Óvoda 

 Padányiné Kalocsai Edit óvodavezető, Vörösmarty téri Óvoda 

 Szalatnai Éva igazgató helyettes, 5. Sz. Általános Iskola 

 Jagodics István igazgató, Kodály Zoltán Általános Iskola 

 Polonkai Zoltánné igazgató, Kossuth Lajos Általános Iskola 

 Pappné Forgács Edit igazgató, Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola 

 Tóth Zsolt igazgató, Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

 Tompa Z. Mihály galériavezető, Moldvay Győző Galéria 
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Tarsoly Imre megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő jelen van, így a bizottság 
határozatképes. Javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek 
módosítását úgy, hogy 8. napirendként kerüljön felvételre a „Az áldozattá válás 
megelőzése, áldozatsegítés” című pályázat benyújtásának támogatásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak a meghívóban feltüntetett napirendek 
támogatását a módosításokkal egységesen. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

271/2011. (IX. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a 2011. szeptember 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

 
Nyílt ülés: 

1./ Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában 2012/2013. 
tanévben indítható osztályok számáról 

 
 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 

2./ Előterjesztés a kötelező (minimális) eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak 
teljesítéséről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 

3./ Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára 
történő albérletbe adásáról 

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

(határozat, minősített többség) 
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4./ Előterjesztés az intézményvezetők részére megállapított munkáltatói döntésen 
alapuló illetményrészről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

5./ Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) 
pályázatának elbírálásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, minősített többség) 
 

6./ Előterjesztés a Moldvay Győző Galéria névváltoztatásáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, minősített többség) 
 

7./ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és az IOSZIA Informatikai Oktatás 
Szolgáltató és Informatikai Alkalmazási Kft. közötti szándék nyilatkozat 
elfogadásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Egyed László irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 

8./ Előterjesztés „Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című pályázat 
benyújtásának támogatásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Lukács László osztályvezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
Zárt ülés: 

 
1./ Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” kitüntetés 

adományozása 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Egyed László irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
1. napirend: Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában 2012/2013. 
tanévben indítható osztályok számáról 
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Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a középiskolák esetében már ilyenkor meg kell 
határozni, hogy a következő tanévben milyen típusú osztályok, szakma csoportok 
indulnak, és ez az az időpont, amikor a fenntartó ezt megteheti. 
 
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: 
 

272/2011. (IX. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában 
2012/2013. tanévben indítható osztályok számáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak 
szerint határozza meg a 2012/2013. tanévben indítható osztályok számát a Bajza 
József Gimnázium és Szakközépiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 
17.): 

− négy 4 évfolyamos gimnáziumi osztály; 
− egy egészségügyi szakmacsoportra alapozó szakközépiskolai osztály. 

 
Határidő: 2011. szeptember 30. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-

felügyeleti Iroda útján 
 
2. napirend: Előterjesztés a kötelező (minimális) eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak 
teljesítéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a kötelező (minimális) eszköz és felszerelési 
jegyzék eléggé elavult. Ennek ellenére kötelező. Az időpont, hogy mikorra kötelező, az 
menet közben változott, jelenlegi állapot szerint 2012. szeptember 1. napjáig. Várhatóan az 
oktatást érintő jogszabályváltozások érinteni fogják ezt, de azt még nem tudják, hogy 
miképpen. A hatvani közoktatási rendszer átalakítása végén célszerű volt ismét felmérni 
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az intézményekben a hiányokat. 2003-ban 112.550.000,- Ft volt a hiány, és most 24.000.000,- 
Ft, ami jelentősen kevesebb. Elmondható, hogy az intézmények vezetői próbálják 
teljesíteni ezt a kötelező eszköz jegyzéket. Országosan elmondható, hogy az 
intézményekben hiányoznak bizonyos eszközök. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez az 
összeg nem tartalmazza az egyes intézményekben a hiányzó helyiségeket, valamint a 
funkcionális taneszközöket sem, hiszen azokat a pedagógiai programok tartalmazzák, és 
ezekre nem terjed ki ez a felmérés. A határozati javaslat a jelenlegi helyzetben csak arra 
terjed ki, hogy a jogszabályi változások figyelembe vételével tud a fenntartó abban 
gondolkodni, hogy milyen pénzügyi forrást rendeljen a jelenlegi hiányokhoz, illetve a 
másik dolog, hogy felkéri az intézményvezetőket arra, hogy ahogyan eddig is, a jövőben is 
tegyenek meg mindent a hiányok teljesítésére. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy miből adódik az intézményeknél 
akkora eltérés, hogy az egyik iskolának csak 500.000,- Ft, a másik iskolának meg 3.000.000,- 
Ft a hiány?  
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy eltérő volt az egyes intézményeknek a helyzete 
és a gazdálkodása. A középiskolák vonatkozásában a DISZI esetében van egy lényeges 
eltérés. Ennek két oka van, az egyik, hogy ez az intézmény került vissza a legkésőbb 
Hatvan Város Önkormányzatához, a másik pedig az, hogy ez a legnagyobb közoktatási 
intézmény, amely kollégiummal is rendelkezik, és ez utóbbi leromlott állapota is okozza a 
magas hiányt. Az általános iskolák vonatkozásában az látható, hogy a Szent István 
Általános Iskola esetében évek óta görgetik a szaktanterem kérdését, hiszen a művészeti 
szaktanterem kötelező. Ehhez rajzasztalok vannak előírva, és az intézmény ezeket jelöli 
meg már évek óta hiányként. A Kossuth Lajos Általános Iskolában pedig kimondottan 
tanulói padok vannak a 4. osztályokban, a kötelező eszközjegyzék tanulói asztalokat, 
székeket ír elő, ezért az igazgató ezt hiányként vetette fel. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy tudomása szerint az 
iskolapadok a legegészségesebbek a gyerekeknek. A Kossuth Lajos Általános Iskolában 
olyan rossz állapotban vannak, hogy muszáj lecserélni őket? A mostani helyzetben inkább 
venni szoktak a kisiskolások részére ilyen padokat. 
 
Polonkai Zoltánné igazgató elmondta, hogy egyrészt az állapotuk is olyan már, hogy 
megérett a cserére, de ez csak két alsó osztályt érint, hiszen a többi esetében folyamatosan 
cserélték azokat. A másik része pedig, hogy a csoportmunkához nem igazán tudják a 
padokat igazítani.  
 
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: 
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273/2011. (IX. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a kötelező (minimális) eszköz és felszerelési jegyzékben 
foglaltak teljesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a nevelési-
oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. 
mellékletében meghatározott kötelező (minimális) eszköz és felszerelési jegyzékben 
foglaltak teljesítése érdekében a határozat melléklete szerint városi szinten 
mindösszesen 24.009.165,- forintra van szükség. A pénzügyi forrás hozzárendeléséről 
a képviselő-testület később dönt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
változásának függvényében. A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, 
hogy elsődlegesen a még hiányzó kötelező taneszközök beszerzésére törekedjenek, 
és az ehhez hiányzó pénzügyi források biztosítása érdekében keressék a pályázati, az 
alapítványi és az egyéb lehetőségeket. 
 
 
Határidő: 2011. október 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
3. napirend: Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára 
történő albérletbe adásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Palásthy Pál ifjúsági és sport referens elmondta, hogy az anyagban megfogalmazásra 
került az ingyenes úszásoktatás menete és annak pénzügyi háttere. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a középiskolák vonatkozásában a Széchenyi 
István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola igazgatója jelezte, hogy 
gyógytestnevelés céljából szeretné, ha az iskola is járhatna az uszodába. Ezúton szeretné 
ezt a dolgot jelezni, illetve felhívni a figyelmet, hogy ezzel foglalkozni kell, illetve a másik 
két középfokú intézmény igényét is fel kell mérni. 
 
Palásthy Pál ifjúsági és sport referens elmondta, hogy ez a korábbi években az óvodákkal 
párhuzamosan működött. Így a költségek is megoszlottak, bár ez a helyzet bonyolít a 
pénzügyi háttér működésén, de ezt a pénzügyi iroda rendezi a megfelelő formában. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
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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: 
 

274/2011. (IX. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi 
úszásoktatásd céljára történő albérletbe adásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 

1, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, 
uszoda megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2. szám alatt 
található Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és 
bérbeadója, továbbá mint városi óvodák és általános iskolák fenntartója egyetért 
azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda bérlője, a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 
2.) intézményi úszásoktatás céljára albérletbe adja a hatvani önkormányzati 
fenntartású óvodák és általános iskolák, valamint a Váci Egyházmegyével kötött 
együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében (továbbiakban: megállapodás) az 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) 
részére határozatlan időtartamra, az adott nevelési év/tanév szeptember 16. napjától 
június 15. napjáig tartó igénybevétel mellett oly módon, hogy a nagycsoportos 
óvodások, valamint az általános iskolai tanulók egy nevelési évben /tanévben 
csoportonként/osztályonként 10 órát úszásoktatásra vehessenek igénybe jelen 
határozat 1-12. számú mellékletét alkotó szerződéstervezetek szerint. 

 
2. A képviselő-testület 2011. szeptember 16-tól 2011. december 31-ig biztosítja az 

intézményi úszásoktatás fedezetét jelen határozat 13. számú melléklete szerint 
mindösszesen 14.544.799,- Ft értékben, amelyből az önkormányzati intézmények 
költségvetésébe átcsoportosításra kerül 12.829.442,- Ft, valamint az Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 1.715.357,- 
Ft. A képviselő-testület továbbá kötelezettséget vállal, hogy a szerződéstervezetek 
szerinti úszásoktatáshoz szükséges pénzügyi fedezetet 2012. január 1. napjától 
kezdődően a hatvani önkormányzati fenntartású óvodák, általános iskolák 2012. évi 
költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 
2012. január 1. napjától az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére a 
megállapodás értelmében továbbra is támogatásként biztosítja a bérleti díjat a 2012. 
évi költségvetésben. 
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A szükséges pénzügyi forrás a 2011. évre vonatkozóan az önkormányzat 
költségvetésében a többlet adóbírság bevétele keret terhére rendelkezésre áll. 
 
 
Határidő:  

1.) 2011. október 7. (az albérleti szerződés megkötésére a Zrt. és az 
intézmények között) 

2.) 2011. szeptember 30. (az előirányzat átcsoportosítására) 
Felelős:  

1.) a közoktatási intézmények vezetői az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  

 
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: 
 

275/2011. (IX. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi 
úszásoktatásd céljára történő albérletbe adásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 
újhatvani óvodák és általános iskolák, valamint a Váci Egyházmegyével kötött 
együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében (továbbiakban: megállapodás) az 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) 
részére 2011. szeptember 16-tól 2011. december 31-ig biztosítja az úszásoktatáshoz 
szükséges utazási költségek anyagi fedezetét, azaz a jelen határozat melléklete 
szerint mindösszesen 843.750,- Ft-ot, amelyből az önkormányzati intézmények 
költségvetésébe átcsoportosításra kerül 618.750,- Ft, valamint az Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 225.000,- 
Ft.  
A képviselő-testület továbbá kötelezettséget vállal, hogy az úszásoktatás 
útiköltségének pénzügyi fedezetét 2012. január 1. napjától kezdődően az újhatvani 
városrész óvodái és általános iskolái 2012. évi költségvetésében biztosítja. A 
képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. január 1. napjától az 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére a megállapodás értelmében 
továbbra is támogatásként biztosítja az úszásoktatás útiköltségének pénzügyi 
fedezetét a 2012. évi költségvetésben. 
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A szükséges pénzügyi forrás a 2011. évre vonatkozóan az önkormányzat 
költségvetésében a többlet adóbírság bevétele keret terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. (az előirányzat átcsoportosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  

 
4. napirend: Előterjesztés az intézményvezetők részére megállapított munkáltatói döntésen 
alapuló illetményrészről 
 
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: 
 

276/2011. (IX. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az intézményvezetők részére megállapított munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrészről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
fenntartású hatvani óvodák és általános iskolák intézményvezetői részére 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt állapít meg 2011. október 1. napjától a 
magasabb vezetői megbízás utolsó napjáig az alábbiak szerint: 
 
− Padányiné Kalocsai Edit, a Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 

Vörösmarty tér 1.) magasabb vezetője (óvodavezető) részére 10.000,- Ft/hó; 
− Tormáné Tóth Éva, a Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-

51.) magasabb vezetője (óvodavezető) részére 10.000,- Ft/hó; 
− Varsányiné Kondek Mónika, a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 

utca 9.) magasabb vezetője (óvodavezető) részére 10.000,- Ft/hó; 
− Simon Attiláné, a Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. út 13.) 

magasabb vezetője (óvodavezető) részére 15.000,- Ft/hó; 
− Bertók Gabriella, a Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 

44.) magasabb vezetője (óvodavezető) részére 15.000,-Ft/hó; 
− Ludányi Mária Magdolna, a Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós A. 

u. 3.) magasabb vezetője (óvodavezető) részére 20.000,-Ft/hó; 
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− Tircsi Erika Bernadett, a Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. 
út 10.) magasabb vezetője (óvodavezető) részére 25.000,-Ft/hó; 

− Polonkai Zoltánné, a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 1.) magasabb vezetője (igazgató) részére 35.000,-Ft/hó; 

− Mitykó János, a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 
8.) magasabb vezetője (igazgató) részére 35.000,-Ft/hó; 

− Kalcsó Mária, az 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.) 
magasabb vezetője (igazgató) részére 35.000,-Ft/hó; 

− Jagodics István, a Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza 
fejedelem u. 2.) magasabb vezetője (igazgató) részére 35.000,-Ft/hó. 

 
Határidő: 2011. október 15. (a munkaügyi dokumentum kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézményfelügyeleti Iroda útján 

 
5. napirend: Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) 
pályázatának elbírálásáról 
 
(dr. Zsemberovszky Mária bizottsági tag kiment a teremből 15.20 órakor, a bizottság tagjainak 
száma 4 fő) 
 
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: 
 

277/2011. (IX. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb 
vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat:  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich 
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátására 2011. július 15. 
napján kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Határidő: 2011. október 5. (értesítésre)  
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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: 
 

278/2011. (IX. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb 
vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat:  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat 
melléklete szerint a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 24.) igazgatói állására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást kíván közzétenni. 

 

Határidő: 2011. október 31.  

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: 
 

279/2011. (IX. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb 
vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich 
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával az újabb 
pályázati kiírás elbírálásának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2012. január 31. 
napjáig Valló Ede Istvánt bízza meg. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi 
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területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
- a H fizetési osztály 4 fizetési fokozat garantált illetménye: 148.925,- Ft 
- nyelvvizsgapótlék: 10.000,- Ft 
- szakmai gyakorlat vezetéséért járó pótlék: 7.000,- Ft  
- összesen: 165.925,- Ft 
- összesen kerekítve: 166.000,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 89.075.- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%): 45.000,- Ft 
- mindösszesen: 300.000,- Ft 
 
 
Határidő: 2011. október 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
6. napirend: Előterjesztés a Moldvay Győző Galéria névváltoztatásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
(dr. Zsemberovszky Mária bizottsági tag bejött a terembe 15.23 órakor, a bizottság tagjainak száma 
5 fő) 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy hogyan került elő ez a dolog és 
milyen alapon? 
 
Tompa Z. Mihály galériavezető elmondta, hogy kényes kérdés ez, hiszen Moldvay 
Győzőt sokuk személyesen is ismerte, és a szakmaiságát tekintve nincs semmilyen kifogás. 
Az ügynöksége bárki számára nyilvános lehet, aki veszi a fáradtságot és a Google-ba beírja 
ezt a nevet, és a kereső kiad egy listát, amiben ügynökként szerepel. 1957. május 7-én lett 
beszervezve. Egészen a 70-es évekig két fedő neve is volt. Nem kívánták kutatni Moldvay 
Győzőnek ezt a fajta tevékenységét, de ezek az adatok nyilvánosak, tehát mindenféle 
kutatás nélkül hozzá férhetőek, és dilemmát okozott, hogy mit tegyenek, de nem rég a 
POFOSZ elnökével ezt megtárgyalták. Korábban azonban egy televíziós társaság készített 
a városról egy turisztikai kisfilmet, mely kapcsán a galériába is ellátogattak, és itt egy 
riporter kérdésére elmondta, hogy kinek köszönhető a galéria. Ezt követően, ha jól 
emlékszik, heten hívták fel az ország különböző részeiből azzal, hogy nagyon szép az 
anyag, de tudja-e hogy egy ügynök volt Moldvay Győző. Ekkor gondolta, hogy meg kell 
vizsgálni jobban ezt a helyzetet, és utánajárni, hogy erkölcsileg mennyire támadható ez a 
dolog. Tehát a kérdésre az a válasz, hogy az interneten megtalálható ez a dolog. Nem 
tudja, hogy ügynökként hogyan működött, de nem is kívánja ezt kutatni. 
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Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy ez lett volna az elvárása az 
anyaggal szemben, hogy egy minimum indoklást tartalmazzon. Ha ügynök volt, akkor 
ügynök volt, itt nincs helye mellébeszélésnek, nincs olyan, hogy kicsit ügynök vagy 
nagyon ügynök. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy a tavalyi évben volt egy kiállítás Moldvay 
Győző és kortársai kapcsán. Hódmezővásárhelyről is voltak vendégek, akik méltatták az ő 
munkásságát, és számára is akkor meglepetés volt, hiszen Moldvay Győző szülőfaluja volt 
Hódmezővásárhely, és az onnan érkezett vendégek is felhozták már ezt a témát. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

280/2011. (IX. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Moldvay Győző Galéria névváltoztatásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich 
Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) társintézményeként működő 
Moldvay Győző Galéria (telephely: 3000 Hatvan, Hatvanas u. 2.) nevét 2011. október 1. 
napjától Hatvani Galéria elnevezésre módosítja. 
 
Határidő: 2011. október 5. (értesítésre)  
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 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

281/2011. (IX. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Moldvay Győző Galéria névváltoztatásáról 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 a Grassalkovich 
Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapító okiratát 2011. 
október 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat V. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„V. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
Grassalkovich Művelődési Ház (székhely): 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24. Hrsz.: 2713/4 - az ingatlan területe:1666 m2  
- a beépített terület: 563,28 m2 
Tulajdonos: Magyar Állam 
Vagyonkezelő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Használat joga: Hatvan Város Önkormányzata (A Grassalkovich Művelődési Ház 
által használt épületrészre és a hozzá tartozó 1666 m2 területrészre.) 
 
Hatvani Galéria (telephely): 
3000 Hatvan, Hatvanas u. 2 Hrsz.: 5083 - az ingatlan területe: 1012 m2  
- a beépített terület: 280 m2 
- a kiegészítő helyiség: 48 m2 
Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata. 
Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testületét illeti meg.” 
 
2. Az alapító okirat VIII. pontja törlésre kerül és az eredeti IX. pont számozása VIII. 
pontra módosul. 
 
3. Az alapító okirat új VIII. pontjában a „Záró rendelkezések” cím alatti szövegrész 
első mondata helyébe az alábbi mondat lép: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 688/2010. (XII. 16.) sz. 
határozatával jóváhagyott, ….../2011. (IX. 29.) sz. határozattal módosított alapító 
okirat 2011. október 1. napjától hatályos.” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot.  

 
7. napirend: Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és az IOSZIA Informatikai Oktatás 
Szolgáltató és Informatikai Alkalmazási Kft. közötti szándéknyilatkozat elfogadásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
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Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy miért ez a cég, miért nem inkább 
egy hatvani illetőségű cég? Nincs Hatvanban megfelelő? 
 
dr. Egyed László irodavezető elmondta, hogy az IOSZIA Informatikai Oktatás Szolgáltató és 
Informatikai Alkalmazási Kft.-től érkezett egy megkeresés, hatvani cégtől nem. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy támogatják-e, és ha igen, milyen 
mértékig? 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy a folyamat még az elején van, ez még csak egy 
szándéknyilatkozatról szól, a részletek még nincsenek ilyen mértékig kidolgozva. 
 
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: 
 

282/2011. (IX. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és az IOSZIA 
Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatikai Alkalmazási Kft. közötti szándék 
nyilatkozat elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező 
szándéknyilatkozat aláírására az IOSZIA Informatikai Oktatás Szolgáltató és 
Informatika Alkalmazási Kft.-vel (3200 Gyöngyös, Kisfaludy u. 6.) a Hatvanban, 
illetve a Hatvan vonzáskörzetében élők munkaerőpiaci versenyképességének 
javítását célzó együttműködési megállapodás kidolgozására vonatkozóan. 
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
8. napirend: Előterjesztés „Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című pályázat 
benyújtásának támogatásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság tagja ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
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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: 
 

283/2011. (IX. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Előterjesztés „Az áldozattá válás megelőzése, 
áldozatsegítés” című pályázat benyújtásának támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az 
Országos Gyermekvédő Ligát (1077 Budapest, Wesselényi utca. 17.) abban, hogy a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került TÁMOP-5.6.1.C-
11/1. kódszámú „Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című pályázati 
felhívásra pályázatát benyújtsa. 
A képviselő-testület a pályázatot megismerte, céljával egyetért, ahhoz elvi 
támogatást adja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat 
mellékletét képező támogatói nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 15:40 órakor bezárta a 
nyílt ülést. 
 

k.m.f. 
 
 

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


