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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2012. augusztus 28-án 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 

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

 Bánkutiné Katona Mária irodavezető, Gazdálkodási Iroda 

 dr. Paronai Richárd irodavezető, Jegyzői Iroda 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 Meghívottak: 

 Kalcsó Mária igazgató, 5. Sz. Általános Iskola 

 Szalatnai Éva igazgató-helyettes, 5. Sz. Általános Iskola 

 Jagodics István igazgató, Kodály Zoltán Általános Iskola 

 Polonkai Zoltánné igazgató, Kossuth Lajos Általános Iskola 

 Tóth Zsolt igazgató, Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium 

 dr. Ozsváth Gábor Dániel pályázó, Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói 
(magasabb vezető) megbízására 

 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság jelenlévő tagjainak száma 5 fő, így a 
bizottság határozatképes. Javasolta a bizottság tagjainak, hogy a meghívóban feltűntetett napirendekhez 
képest egy változtatást fogadjanak el, akként, hogy 14. napirendként felveszik az „Innovatív iskolák 
fejlesztése” című pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság a javaslatot elfogadta. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek elfogadását a 
módosítással egységes szerkezetben. 
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

187/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2012. augusztus 28-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Nyílt ülés: 
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 1./ Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

 2./ Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

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

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
 4./ Előterjesztés felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 

új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

 5./ Előterjesztés az iskolák működtetésének átvállalásáról szóló szándéknyilatkozatról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 6./ Előterjesztés a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezető) 

pályázatának elbírálásáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
 7./ Előterjesztés a 2012/2013. nevelési év, tanév indításáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 

 8./ Előterjesztés a 2012-2013. nevelési év, tanév maximális csoport- és osztálylétszám 
túllépésének engedélyezéséről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
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 9./ Előterjesztés Hatvan város közoktatási intézményei pedagógiai programjának 
módosításáról 

 
 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 

 10./ Előterjesztés a Szent István Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 

 
 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 

 11./ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Zagyvaszántó Község Önkormányzata 
között létrejövő megállapodásra az általános iskolai tanulók befogadásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

 12./ Előterjesztés a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 
igazgatójáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

 13./ Beszámoló az önkormányzati fenntartású középiskolák 2011/2012. tanévben végzett 
tevékenységéről 

 
 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 14./ Előterjesztés az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázathoz szükséges támogatói 

nyilatkozat megadásáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan Város Önkormányzata 
 Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 

Zárt ülés: 

 1./ Előterjesztés a Kossuth Lajos Általános Iskola – magántanulói státuszból adódó – 
túlóraszám többletének finanszírozásáról 

 
 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 
 (határozat, egyszerű többség) 
 
1. napirend: Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet.  
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Bánkutiné Katona Mária irodavezető elmondta, hogy az anyag elkészült, és az államháztartási törvénynek 
megfelelően az állam részére megküldésre került. A könyvvizsgálói jelentés megérkezett, a mai napon az is 
feltöltésre kerül. Javasolja elfogadásra. A bevételek tekintetében 56,6%-os a féléves teljesítés, kiadások 
tekintetében pedig 45,4%-os. Ezek a számok az időaránynak megfelelnek. A bevételekbe nagy lemaradás 
nincs. Az első félévben likviditási problémák nem voltak. Március hónapban volt egy kis folyószámlahitel 
igénybevétel, mert az adóbevételek márciusban kezdenek csak az önkormányzat adószámlájára befolyni. 
Pozitívumként lehet még megjelölni, hogy amivel a megyei önkormányzat tartozott, azt 110 MFt-ban meg is 
küldte az önkormányzat számlájára. Pályázatokat adott be az önkormányzat, melyből 106.471,- eFt folyt be, 
ezzel a működési hiányokat tudták csökkenteni. A kiadások tekintetében 50,6% a teljesítés. Az intézmények 
működése zavartalan volt. A dologi kiadások tekintetében, ha megnézik a táblázatokat, akkor látják, hogy 
egy kis túlteljesítés van az időarányhoz. Ez a közüzemi számláknak az első negyedévi túlteljesítéséből 
adódik. A második félévben az a tapasztalat, hogy kevesebb a teher, hiszen a gázszámlák az első 
negyedévben jelentkeznek. A felhalmozások 31%-ban teljesültek, ez a második félévben tetőzik majd. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy összességében az anyag átnézése után az látszik, hogy 
a kötelező elemeket tartalmazza. Ami furcsa, hogy sok esetben van nullás bevételi sor. Tehát gyakorlatilag 
nem történt semmi az adott soron. Ezek nem akkora összegek, hogy nagyban befolyásolták volna a dolgokat, 
csak furcsa, hogy milyen sok dolog lett tervezve bevételként, aztán mennyi nem lett belőle megvalósítva. 
Alapvetően a hiány érezhető, hogy az adó a nagycégek esetében kevesebb, ami abból adódik, hogy ők is 
kevesebbet teljesítenek. Örvendetes, hogy a tervezett 20 MFt helyett majd a duplája az adóbevétel, ami azt 
jelenti, hogy sokkal több kisvállalat tevékenykedik Hatvanban. Összességében a dologi kiadások jól 
alakultak még ilyen energiaárak és hideg, hosszantartó tél mellett is. Ebben a tekintetben is értékeli az 
intézményvezetők munkáját.  
 
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: 
 

188/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. I félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határidő: 2012. augusztus 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
2. napirend: Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető elmondta, hogy a módosított előirányzatoknak a változásáról 
számoltak be. Április 30. napjával fogadta el a képviselő-testület előzőleg ezt és a két hóna változásai 
kerültek ebbe a rendeletbe átvezetésre. Csuvikovszky Lajos képviselő úr az előző ülés során feltette a kérdést 
a működési hiányra vonatkozóan, melyre ha megfelelő, akkor a szöveges értékelésben választ kapott. 
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Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy ebben a formában számára megfelel, ezért nem tért ki 
erre a kérdésre ismét. 
 
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: 
 

189/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést, és a benne foglalt rendelettervezetet ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

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

190/2012. (VIII. 28.) 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 a benne foglalt rendelettervezetet 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
4. napirend: Előterjesztés felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

191/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 
új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja 
a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal 
történő támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet keretében az ösztöndíjpályázat 2012. évi 
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pénzügyi fedezetére 500.000,- Ft pénzügyi forrást biztosít a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről 
szóló 7/2012 (II. 15.) önkormányzati rendeletben meghatározott általános tartalék terhére. 
 
Az ösztöndíjpályázat pénzügyi forrását az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében 
tervezni kell. 
 
Határidő: 2012. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt rendelettervezet támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

192/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és a benne foglalt rendelettervezetet ajánlja 
a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
5. napirend: Előterjesztés az iskolák működtetésének átvállalásáról szóló szándéknyilatkozatról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
dr. Paronai Richárd irodavezető elmondta tájékoztatásképpen, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság tett egy módosító javaslatot arra vonatkozóan, hogy a határozati javaslatba az 
intézmények között szerepeljen a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény is. 
 
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: 
 

193/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta az iskolák működtetésének átvállalásáról szóló szándéknyilatkozatról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a rendelkezésre 
álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől az 5. Sz. 
Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.), a Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza 
fejedelem u. 2.), a Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), a Szent István 
Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.), és a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 
Hatvan, Balassi B. út 17.) működtetését képes az államtól átvállalni. 
 
Határidő: 2012. szeptember 7. (a nyilatkozat megküldésére tájékoztatás céljából az állami 
intézményfenntartó központnak) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
6. napirend: Előterjesztés a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezető) 
pályázatának elbírálásáról 
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Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Megkérte dr. Ozsváth Gábor Dániel pályázót, hogy 
röviden mutatkozzon be a bizottságnak. 
 
dr. Ozsváth Gábor Dániel elmondta, hogy alapjában véve néprajz és műemlékvédelem területén 
tevékenykedik. Múzeumi gyakorlata minden területről van, raktárürítés, gyűjteményrendezés, átköltöztetés, 
múzeumátmentés, tehát gyakorlatilag minden kört sikerült megtapasztalni. Az intézményt egy olyan 
formában tudja elképzelni, amely szervesen épül be a település, az önkormányzat és majd a járás kulturális 
életébe és a kulturális életen belül természetesen a turizmusába is. Alapjában, aki erre jön, annak meg kell 
tudni ismerni Hatvant. Ha idejön, akkor látja a várost, de azt is kell, hogy honnan jött, hogyan áll össze ez a 
település. Ha megnyílik a vadászati múzeum, az is hova ágazódik. Ehhez egy olyan kulturmarketing 
gondolattal kell hozzáállni, hogy a turizmus, a szakmaiság és az oktatás, a köznevelés szervesen épüljön be 
és tudjon működni az intézményben. Ha ez megadatik, és erre lehetőség lesz, és személye mellett döntenek, 
akkor ehhez kéri a támogatást. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

194/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezető) 
pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 
határozott időre részmunkaidőben (heti 20 óra) 2012. június 1-jétől a pályázati kiírás elbírálásának 
eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2012. augusztus 31. napjáig megbízott Halászné Szilasi Ágota 
részmunkaidős közalkalmazotti jogviszonyát igazgatói megbízatásának lejártával egy időben, 2012. 
augusztus 31. napjával megszünteti. 
 
Határidő: 2012. szeptember 10. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

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

195/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezető) 
pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2012. 
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szeptember 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig tartó határozott időre, határozatlan idejű 
közalkalmazotti munkakör létesítése mellett Dr. Ozsváth Gábor Dánielt 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 területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- a J fizetési osztály 6 fizetési fokozat garantált illetménye:  210.120,- Ft 
- további szakképesítés elismerésével összefüggő illetménynövekedés  

(Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdés alapján):  21.012,- Ft 
- nyelvvizsgapótlék: középfokú komplex (50%)  10.000,- Ft 
- felsőfokú komplex (100%)  20.000,- Ft 
- összesen:  261.132,- Ft 
- összesen kerekítve:  261.100,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):  8.900,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (150%):  30.000,- Ft 
mindösszesen:  300.000,- Ft 
 
Határidő: 2012. szeptember 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
7. napirend: Előterjesztés a 2012/2013. nevelési év, tanév indításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

196/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév indításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5. Sz. Általános Iskolában (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.) a 2012-2013. tanévre vonatkozóan 3 csoportban határozza meg a napközis 
csoportok számát, és 2012. szeptember 1. napjától 24 pedagógus álláshely helyett 23 pedagógus 
álláshelyet engedélyez. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

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

197/2012. (VIII. 28.) 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 2012/2013. nevelési év, tanév indításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Általános Iskolában (székhely: 
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) a magasabb színvonalú nevelő-oktató munka, a sikeres és 
hatékony középiskolai felvételire való felkészítés érdekében a 2012-2013. tanévre vonatkozóan a 8. 
évfolyamon 2 tanulócsoport indítását engedélyezi, és egyetért azzal, hogy 2012. szeptember 1. napjától 
heti 17 fenntartói többletóraszám kerüljön biztosításra, amelyre a képviselő-testület a 2012. gazdasági 
évben 345.440,-Ft pénzügyi fedezetet biztosít, melynek fedezete a Hatvan város 2012. évi 
költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalékból kerül 
átcsoportosításra. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. (a határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda és a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
8. napirend: Előterjesztés a 2012-2013. nevelési év, tanév maximális csoport- és osztálylétszám 
túllépésének engedélyezéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

198/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév maximális csoport- és osztály 
létszámtúllépésének engedélyezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012-2013. tanévben a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja (továbbiakban: törvény) 
alapján engedélyezi: 
� Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-51.) nagycsoportjában a törvényben 

meghatározott maximális csoportlétszám 10%-os túllépését; 

� Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) kis-középső, középső és 
két nagycsoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 10%-os túllépését, 

� Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. út 13.) középső csoportjában, középső-nagy 
csoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 10%-os túllépését; 

� Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.) két nagycsoportjában a törvényben 
meghatározott maximális csoportlétszám 10%-os túllépését. 

� Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 9.) kiscsoportjában, középső csoportjában, 
valamint nagycsoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 10%-os 
túllépését; 
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� Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) kiscsoportjában, a nagy-
középső csoportjában és a nagycsoportjában a törvényben meghatározott maximális 
csoportlétszám 10%-os túllépését; 

� 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.)  2. s, 3. s, 4. s, 5. s, 6. a, 8. a és 8. b 
osztályaiban, a 2. s, 3. s és 4. s napközis csoportjában a törvényben meghatározott maximális 
csoport- és osztálylétszám 20%-os túllépését; 

� Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) 2. a, 2. z, 4. a, 4. z osztályaiban, 
1. a, 1. z iskolaotthonos csoportjaiban, 3. a, 3. z, 4. z napközis csoportjaiban a törvényben 
meghatározott maximális csoport- és osztálylétszám 20%-os túllépését; 

� Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 4. a,  5. a, 
5. b osztályaiban, 1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b  napközis csoportjaiban, 5. a és 5. b 
összevont tanulószobai csoportjában, 6-8. évfolyam tanulószobai csoportjában a törvényben 
meghatározott maximális csoport- és osztálylétszám 20%-os túllépését; valamint a 4. a osztályában 
és napközis csoportjában a + 10 %-os túllépést. 

� Szent István Általános Iskola  (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) 5. b osztályában a 
törvényben meghatározott maximális csoport- és osztálylétszám 20%-os túllépését; 

� Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) 10. b és 12. b 
osztályaiban a törvényben meghatározott maximális csoport- és osztálylétszám 20%-os túllépését. 

� Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a) 
9. a, 9. b, 9. c, 9. e, 9. f, 9. g, 9. i, 9. j, 9. k, 10. a, 10. b, 10. e, 10. f, 10.g, 10. i,  10. j,  11. a, 11. b, 11. c, 
11. l, 11. m, 1/11. e, 1/11. f, 1/11. g, 1/11. h, 1/11. i, 12. a, 12. b, 12. c, 12. l, 2/12. e, 2/12. f, 2/12. g, 2/12. 
h, 2/12. i,  1/13. M, 2/14. L, 2/14. M, osztályaiban, valamint a 1/11. osztályok festő-mázoló, tapétázó, 
kőműves, szerkezetlakatos, villanyszerelő, géplakatos, karosszérialakatos, elektromos gép- és 
készülékszerelő, hegesztő szakmacsoportjaiban, a 2/12. osztályok épületasztalos, burkoló, 
vízvezeték- és vízkészülékszerelő, festő-mázoló, tapétázó, kőműves, szerkezetlakatos, 
villanyszerelő, géplakatos, karosszérialakatos, elektromos gép- és készülékszerelő, hegesztő 
szakmacsoportjaiban, 1/9. osztály karosszérialakatos,kőműves szakmacsoportjaiban, 2/10 osztály 
karosszérialakatos szakmacsoportjában, 3/11. osztály karosszérialakatos szakmacsoportjában, 
valamint a kollégiumi csoportjában a törvényben meghatározott maximális csoport- és 
osztálylétszám 20% + 10 %-os túllépését. 

Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: intézményvezetők 

 
 
9. napirend: Előterjesztés Hatvan város közoktatási intézményei pedagógiai programjának módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

199/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város közoktatási intézményei pedagógiai programjának 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
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Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.) jelen határozat mellékletét képező pedagógiai programját jóváhagyja. 
 
Határidő: 2012. szeptember 1-jétől folyamatosan 
Felelős: az 5. Sz. Általános Iskola igazgatója (a végrehajtásért) 

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

200/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város közoktatási intézményei pedagógiai programjának 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) jelen határozat mellékletét képező pedagógiai programját 
jóváhagyja. 
 
Határidő: 2012. szeptember 1-jétől folyamatosan 
Felelős: a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója (a végrehajtásért) 

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

201/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város közoktatási intézményei pedagógiai programjának 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a) jelen határozat mellékletét képező pedagógiai 
programját jóváhagyja. 
 
Határidő: 2012. szeptember 1-jétől folyamatosan 
Felelős: a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója (a végrehajtásért) 

 
 
10. napirend: Előterjesztés a Szent István Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
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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: 
 

202/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörben eljárva a Szent István Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) szervezeti és működési szabályzatát 2012. szeptember 1-jei 
hatályba lépés mellett az alábbiak szerinti módosítást jóváhagyja. 
 
A szervezeti és működési szabályzat „A pedagógusok nevelő-oktató munkával összefüggő teendői, 
különböző feladatok elvégzésére történő kijelölés, megbízás elvei” című 2. számú melléklet II. rész helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 
 

Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki. 
− Az osztályfőnök nevelőmunkáját foglalkozási terv alapján végzi.  
− Feladata a tanulók személyiségének alapos megismerése, önállóságuk, önkormányzó 

képességük fejlesztése. 
− Együttműködik a napközis nevelőkkel, az osztályban tanító szaktanárokkal.  
− Szülői értekezleten a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására törekszik. 
− Elvégzi az osztályfőnök ügyviteli teendőit (osztálynapló, törzskönyv, statisztikák, stb.). 
− Törekedni kell arra, hogy az osztályfőnök felmenő rendszerben végezhesse nevelő 

munkáját. Az alsó tagozaton 1-2. 3.-4. a felső tagozaton 5-8. osztályokban. 
− Felső tagozaton 4 évenként, amennyiben a személyi feltételek lehetővé teszik, az 

osztályfőnököknek – kérésére – „pihenő idő” évet kell biztosítani. 
 
A napközis csoportvezető nevelőket az igazgató jelöli ki. 

− Pályakezdő nevelő lehetőség szerint első osztályos és felső tagozatos csoporthoz ne 
kapjon megbízást. 

− A napközis csoportvezető nevelő a gyermekek neveltségi és tudásszintjének emelése 
érdekében együttműködik az osztályfőnökökkel/osztályvezetőkkel, a 
tanítókkal/szaktanárokkal. 

 
Szakmai munkaközösségek a vonatkozó törvényi előírások betartása mellett az azonos ill. rokon szakos 
pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület döntése szerint működhetnek. 

Intézményünkben alsó tagozatos munkaközösség, felső tagozatos munkaközösség, valamint 
napközis munkaközösség működik. A munkaközösség-vezetőt a munkaközösség tagjai 
választják, megbízatása 3 évre szól. Munkáját munkaköri leírás alapján végzi. 

 
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök megbízatásáról a munkaközösség-vezető és az igazgatóhelyettes 
véleményét figyelembe véve az igazgató dönt. 

� GYIV felelős legalább 5 éves pedagógiai gyakorlattal rendelkező, hátrányos és 
veszélyeztetett helyzetű tanulók gondjai iránt fogékony pedagógus vagy megfelelő 
szakirányú képesítéssel rendelkező személy lehet. 

� A GYIV felelős munkáját munkaköri leírás alapján végzi.” 
 
A bizottság jóváhagyja a fenti módosításokkal együtt a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatot. 
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11. napirend: Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Zagyvaszántó Község Önkormányzata 
között létrejövő megállapodásra az általános iskolai tanulók befogadásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

203/2012. (VIII. 28.) 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 Zagyvaszántó Község Önkormányzata 
között létrejövő megállapodásra az általános iskolai tanulók befogadásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5. Sz. Általános Iskolát (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.) jelöli ki, mint kötelező felvételt biztosító intézményt, hogy a 2012/2013. 
tanévben fogadja a zagyvaszántói illetékességű tanulókat, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Hatvan Város Önkormányzata és Zagyvaszántó Község Önkormányzata között 
létrejövő jelen határozat mellékletét képező megállapodást aláírja. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
12. napirend: Előterjesztés a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 
igazgatójáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

204/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 
igazgatójáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.) igazgatói (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátására 2012. július 2. napjától határozott időre megbízott Fehér Józsefné megbízatását 
2012. augusztus 31. napjával visszavonja, továbbá közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel 
megszünteti. 
 
Határidő: 2012. szeptember 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására)  
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
13. napirend: Beszámoló az önkormányzati fenntartású középiskolák 2011/2012. tanévben végzett 
tevékenységéről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

205/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású középiskolák 2011/2012. tanévben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 
2011/2012. tanévről elfogadja. 
 
Határidő: 2012.. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

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

206/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású középiskolák 2011/2012. tanévben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját 
a 2011/2012. tanévről elfogadja. 
 
Határidő: 2012.. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

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

207/2012. (VIII. 28.) 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 önkormányzati fenntartású középiskolák 2011/2012. tanévben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) – a jelen határozat mellékletét képező – 
beszámolóját a 2011/2012. tanévről elfogadja. 
 
Határidő: 2012.. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
14. napirend: Előterjesztés az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázathoz szükséges támogatói 
nyilatkozat megadásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

208/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázathoz szükséges támogatói 
nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 5. Sz. Általános Iskola (székhelye: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.) fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény pályázatot nyújtson be 
TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú „Innovatív iskolák fejlesztése” című felhívásra. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a fenntartói támogató nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. (nyilatkozattételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

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

209/2012. (VIII. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázathoz szükséges támogatói 
nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
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Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium (székhelye: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a) fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az 
intézmény pályázatot nyújtson be TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú „Innovatív iskolák fejlesztése” című 
felhívásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a fenntartói támogató 
nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. (nyilatkozattételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a munkát és a részvételt, majd 15:35 órakor bezárta a nyílt 
ülést. 
 

k.m.f. 
 .......................................... ....................................... 
 Bitter Bettina  Tarsoly Imre 
 jegyzőkönyvvezető  a bizottság elnöke 


