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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2012. október 24-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Paronai Richárd irodavezető, Jegyzői Iroda 

 Simon Tamás sport és ifjúsági referens 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 Meghívottak: 

 Tormáné Tóth Éva óvodavezető, Csicsergő Óvoda 

 Ludányi Mária óvodavezető, Százszorszép Óvoda 

 Padányiné Kalocsai Edit óvodavezető, Vörösmarty téri Óvoda 

 Kalcsó Mária igazgató, 5. Sz. Általános Iskola 

 Jagodics István igazgató, Kodály Zoltán Általános Iskola 

 Csajkásné Almási Katalin igazgató-helyettes, Kossuth Lajos Általános Iskola 

 Tóth Zsolt igazgató, Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium 

 
Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese megállapította, hogy a bizottság jelenlévő tagjainak 
száma 3 fő, így a bizottság határozatképes. Tájékoztatta a jelenlévő tagokat, hogy a bizottság elnöke 
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek 
elfogadását. 
A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

224/2012. (X. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 2012. 
október 24-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Nyílt ülés: 

 1./ Előterjesztés a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium egyéb 
dolgozói álláshelyének növeléséről 

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

(határozat, egyszerű többség) 
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 2./ Előterjesztés a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyásáról 

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

(határozat, egyszerű többség) 
 

 3./ Előterjesztés a Kodály Zoltán Általános Iskola keretén belül működő Sport- és 
Környezetvédő – természetkutató Kör által a 2012. márciusi Civil Alapból nyert 
támogatási összegek összevonási kérelmének elbírálásáról 

 
 Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Simon Tamás ifjúsági és sport referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 
 4./ Tájékoztató a 2012/2013. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 

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

(tájékoztató, tudomásulvétel) 
 
Zárt ülés 

 
 1./ Előterjesztés „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozására 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Paronai Richárd irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 
1. napirend: Előterjesztés a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium egyéb dolgozói 
álláshelyének növeléséről 
 
Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes ismertette a napirendet. 
 
Tóth Zsolt igazgató elmondta, hogy a törvény határozza meg a dolgozói létszám maximumát, amely a 
következő év szeptember 1-jével változik, de mind a kettő esetében a 28 fő megfelelő létszám. Elsősorban a 
MÁV tanműhellyel kapcsolatos munkanövekedés miatt szeretné ezt rendbe tenni. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy milyen feladat ellátására kell a plusz létszám? 
 
Tóth Zsolt igazgató elmondta, hogy 1 fő gondnok-karbantartó és 1 fő takarítónő biztos, a harmadik 
képlékeny, mert szükség lenne még egy fő gondnok-karbantartóra is, takarítóra is és gazdasági ügyintézőre 
is. Valószínűleg takarító lesz, arra hajlik jobban. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésbe foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

225/2012. (X. 24.) 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 Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium egyéb dolgozói 
álláshelyének növeléséről 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 
Kollégiumban (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a) a feladatbővülés, valamint az intézmény 
megfelelő színvonalú működtetése érdekében az eddigi engedélyezettek mellett 2012. december 1. 
napjától további 3 egyéb dolgozói álláshelyet engedélyez, és így az egyéb dolgozói álláshelyek száma 
25-ről 28-ra módosul. 
 
Határidő: 2012. október 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

2. napirend: Előterjesztés a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese ismertette a napirendet. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt elmondta, hogy nagyon sajnálja, hogy nincs itt az Igazgató Úr, mert 
lett volna hozzá két kérdése. Lehet, hogy neki ez csak most tűnt fel, hogy újabban nem írják alá az 
előterjesztéseket, vagy amit kiadnak a kezük alól munkát, ez a kisebbik probléma, bár ez is probléma, mert 
ha nem írom alá, akkor bárki bármit oda tehet, hogy „én írtam”. A másik, ami még inkább érdekelné, hogy 
Hort községet és Szűcsit miért hagyták ki? Ha itt lenne az Igazgató Úr, akkor megkérdezné, hogy a 
következő járás hogyan fog felállni, és miért nem azt öleli át, de hát nincs itt. Amit leír, hogy mire kellene 
neki figyelni, meg hogy mit tart kézben az világos, de nem rég volt probléma Horton, hogy leletekre 
bukkantak, onnan ugrott be rögtön, hogy Hort meg nincs is benne. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy a választ, lévén, hogy az intézményvezetője nincs 
jelen az ülésen, így a Jegyzői Iroda közreműködésével írásban el fogják juttatni a részére. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

226/2012. (X. 24.) 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 szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyásáról 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.) jelen határozat mellékletét képező szervezeti és működési 
szabályzatát jóváhagyja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
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3. napirend: Előterjesztés a Kodály Zoltán Általános Iskola keretén belül működő Sport- és 
Környezetvédő – természetkutató Kör által a 2012. márciusi Civil Alapból nyert támogatási összegek 
összevonási kérelmének elbírálásáról 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese ismertette a napirendet. 
 
Jagodics István igazgató elmondta, hogy örülnek a lehetőségnek, ez számukra nagyon fontos. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy ez pontosan, hogy is van, mert nem érti, hogy ez a 
két támogatás, hogyan vonható össze, amikor két különböző dologra lett kérve. 
 
Jagodics István igazgató elmondta, hogy az egyik támogatás egy kerékpártároló megépítésére vonatkozik, a 
másik egy kültéri ping-pong asztalra kapott támogatás. Mivel mind a két támogatás a maga vonatkozásában 
kevésnek bizonyult, ezért a Sportkör lemondott a keretről Sport- és Környezetvédő – természetkutató Kör 
bicikli tároló megépítésének javára. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnök-helyettese javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

226/2012. (X. 24.) 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 hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 
hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola keretein belül működő Sportkör és Környezetvédő – 
természetkutató Kör nevében a 2012. márciusi Civil Alapból nyert két támogatás összegét összevonja. 
A korábban külön-külön megnyert összeg így 80.000,- Ft-ra emelkedik, amely összegből egy 
kerékpártároló kerül megvásárlásra. 
 
Határidő: 2012. november 5. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Polgármesteri Kabinet útján 

 
4. napirend: Tájékoztató a 2012/2013. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 
intézményeiben 
 
Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes ismertette a napirendet. Azt látja, hogy mindenhol egy kicsivel több 
az érdeklődés, mint tavaly.  
 
Tóth Zsolt igazgató elmondta, hogy alapvetően igen, minden évben más-más a felkapottabb szakma, idén a 
mechatronika az, ami alapvetően több. 
 
Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes elmondta, hogy nagy szükség lenne a jó szakemberekre, 
kőművesekre, asztalosokra stb. 
 
Tóth Zsolt igazgató elmondta, hogy minden rész kicsit jobb, de figyelembe veszik az elhelyezkedhetőséget 
is. Idén például – eddig jellemzően a városi cégek, mint a Bosch – a Samsung kereste meg az intézményt, 
hogy örülne, ha több szakembert tudnának kiadni az iskolából. Ennek hatására is több ember kell a 
technikusi képzésekre. 
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Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy itt még lehet-e irányítani a szakmákat, 
tájékoztatással befolyásolni a szülőket és a gyerekeket? 
 
Tóth Zsolt igazgató elmondta, hogy eddig volt valamelyest ráhatás, hiszen a 10. osztályt követően az 
intézményből jelentkeztek át a szakmákra, de 2013/2014. tanévtől már a 8. osztályból jelentkeznek, őket nem 
ismerik, nem tudják befolyásolni. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy véleménye szerint ez nem az iskola, hanem a szülő 
felelőssége, hogy a gyereke olyan szakmát tanuljon, amivel később kereső képessé válik. 
 
Tóth Zsolt igazgató elmondta, hogy kevés a tudatosság ilyen tekintetben a szülőkben, hiszen ha a gyerek 
szeretne valamit, a szülő igyekszik támogatni, és a gyerekben se nagyon alakul ki ennyi idős korában a 
tudatos jövőkép. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja javasolta, hogy a Munkaügyi Központ, a Samsung, a Bosch…stb. 
közreműködésével, segítségével lehetne a szülőket tájékoztatni már 8. év folyamán a közeljövő 
munkaerőigényéről tekintve. 
 
Köves Gábor Nándorné elnök-helyettese véleménye alapján jó elgondolás, hogy már általános iskola 7-8. 
osztályában a szülők és a gyermekek is láthassák, hogy milyen munkaerőpiaci igények vannak, és ezáltal 
kicsit reálisabban tudjanak dönteni a fiatalok jövőjéről. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
A bizottság elnök-helyettese megköszönte a jelenlévőknek a munkát és a részvételt, majd 15:30 órakor 
bezárta a nyílt ülést, és zárt ülést rendelt el. 
 

k.m.f. 
 
 
 

 .......................................... ....................................... 
 Bitter Bettina  Köves Gábor Nándorné 
 jegyzőkönyvvezető    a bizottság elnök-helyettese 


