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

és Ifjúsági Bizottsága 2012. január 24-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri 
Hivatalban megtartott nyílt üléséről. 

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

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnöke-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 

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

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 Dalnoki Brigitta művelődési referens 

 Csintalan Andrea ügyintéző 

 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 

 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 

 Bakosné Mester Mónika igazgató, Szent István Általános Iskola 

 Fehér Józsefné igazgató, Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola 

 Tóth Zsolt igazgató, Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium 

 Románné Kolozsi Andrea Mónika igazgató helyettes, Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

 
Tarsoly Imre megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 5 fő jelen van, így a bizottság 
határozatképes. Javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek elfogadását. 
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A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2012. (I. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

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

1./ Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2012. évi 
munkatervéről 

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

(határozat, minősített többség, átruházott hatáskör) 
 

2./ Előterjesztés az oktatási intézmények biztonsági őrzéséről és a közterület-
felügyeleti osztály személyi állományának változásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 

(határozat, egyszerű többség) 
 

3./ Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi 
Szakkönyvtár igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, minősített többség) 
 

4./ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzésének és Intézkedési Tervének elfogadásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, egyszerű többség) 
 

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

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, minősített többség) 
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6./ Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház továbbképzési tervének és 2012. 
évi beiskolázási tervének jóváhagyásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

7./ Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár továbbképzési tervének és 2012. évi 
beiskolázási tervének jóváhagyásáról 

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

(határozat, egyszerű többség, átruházott hatáskör) 
 

8./ Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről sportegyesületek 
részére 

 
 Előterjesztő: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 

(határozat, minősített többség, átruházott hatáskör) 
 
 
1. napirend: Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2012. évi 
munkatervéről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy az ülések általában a 
képviselő-testületi ülés hetében keddi napokra lettek betervezve, de kettő esetben szerdai napra 
kerül ünnepnapok miatt. Az egyik szerdai ülés májusban pünkösd miatt lesz, a másik szerdai ülés 
pedig októberben, október 23. ünnepe miatt. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a képviselő-testület elfogadta a 2012. évi munkatervét, 
melyet figyelembe véve készült el a bizottság munkaterve is, természetesen az átruházott 
hatásköröket is beépítve. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy a város intézményi köre bővült. Már 
nemcsak az Ady Endre Könyvtár és a Grassalkovich Művelődési Ház van, hanem már önálló 
oktatási intézmények is vannak. Javasolta, hogy az oktatási intézmények is készítsenek az év 
valamely szakaszában egy szakmai beszámolót, arról, hogy a tanévben hogyan valósulnak meg a 
meghatározott elképzelések, illetve pályázatok. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy ennek nincs akadálya, hiszen a munkatervbe jelenleg 
csak a kötött már előre biztosan ismert előterjesztések szerepelnek. A napirendek hónapról 
hónapra kiegészülnek az aktuális anyagokkal is. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja azt kérte, hogy ne csak a bizottság elé legyen az anyag 
beterjesztve, hanem a képviselő-testület elé is, mert annak már marketing értéke is lehet. A 
bizottság egy viszonylag zártkörű ülés, de a képviselő-testületi ülésen a média is szerepet kap. 
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Kovács János irodavezető elmondta, hogy a képviselő-testület már elfogadta a munkatervét, így 
abba már nem lehet beépíteni, csak aktuálisan felvenni a napirendek közé, de ha szeretnék, akkor 
a bizottság munkatervét egy módosító indítvánnyal még lehet alakítani. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy emiatt nem szeretne módosító 
indítványt tenni, mert ez több egyeztetést igényel, hiszen a sok intézmény nem biztos, hogy egy 
időben tudja elkészíteni a beszámolóját. Csak szerette volna javasolni, hogy majd az adott ülés 
napirendjeinek tervezésekor vegyék figyelembe a kérését. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy örülne ezeknek a beszámolóknak ő is, 
hiszen sok minden történik az intézményekben. Most a közoktatási esélyegyenlőségi terv is 
feladatokat ad, melyek megvalósításának módját is leírhatják ebben az intézmények. Nem 
egyszerű ezeknek a megvalósítása, hiszen az intézményekben nagy szerepet játszanak a HH és 
HHH gyerekkérdések. Az intézmények közötti elosztásuk sem minden esetben egyszerű, hiszen 
Újhatvanban van egy önkormányzati és egy egyházi intézmény. Nyilván az egyházi iskola 
válogathat a tanulók között és az okosabb, jobb anyagi körülmények közül származó gyermekeket 
előnyben részesíti, ezzel az egyetlen önkormányzati iskolában hagyva a HH és HHH tanulókat. 
Az óhatvani városrészben más a helyzet, hiszen 3 intézmény osztozik a gyermekeken egyenes 
arányban. Egyetért a javaslattal, hogy kellenek a beszámolók, hogy lássák a megfogalmazott célok 
megvalósulásának arányát. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy az újhatvani városrészben van egy egyházi és egy 
önkormányzati intézmény, ez tény. Azonban az egyházi intézmények nem az anyagi jólét alapján 
válogatják ki a tanulókat, hanem elsősorban azokat veszik fel az intézménybe, akik egyházi 
szellemiségű, vallásos családban nevelkednek. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy jelenleg nincs teljesen igaza Kondek 
Zsoltnak, hiszen valóban nemcsak keresztények járnak az intézménybe. A következő években 
szeretnének erre törekedni, de jelenleg nem állja meg a helyét ez az állítás, hogy csak ezek a 
gyerekek vannak az intézményben. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy ha nem is így van jelenleg, de a továbbiakban az 
intézmény ezt veszi elsősorban figyelembe. 
 
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: 
 

2/2012. (I. 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 26. §-a alapján a 2012. évi 
munkatervét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2012. január 24.  
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Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 
Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
2. napirend: Előterjesztés az oktatási intézmények biztonsági őrzéséről és a közterület-
felügyeleti osztály személyi állományának változásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy eddig külső emberek látták el az iskola őrzését, de 
most az intézmények egyéb dolgozói létszámfejlesztést kapnak, és innentől az intézmények 
vezetői lesznek a munkáltatói jogok gyakorlói. Azokban az esetekben, ahol nem volt az 
eddigiekben megoldott az iskolaőrzés, ott is kapnak az iskolák álláshelyet. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja megköszönte a hivatalnak, hogy fontosnak tartották ezt 
a kérdést, és a megvalósítással biztosítják az intézmények részére a nyugodt tanítási időt. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a hivatal dolgozói csak előkészítették az anyagot, a 
döntés a képviselő-testület kezében van. 
 
Jagodics István igazgató elmondta, hogy örömmel fogadta a lehetőséget. Azt kérdezte, hogy 
ebben az esetben embert is kapnak az álláshellyel együtt, vagy csak álláshelyet, és az embert ők 
keresik meg hozzá? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy az ülést követően lesz egy igazgatói értekezlet, melyen 
részletesen megbeszélik a teendőket és feladatokat, többek közt ebben a témában is. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy az intézmények munkáját és biztonságát ezen 
felül segíti a közterületeken elhelyezett kamerarendszer is, mely minden intézmény 
környezetében megtalálható. 
 
Kalcsó Mária igazgató elmondta, hogy örül ennek a lehetőségnek, hiszen nem régiben is volt egy 
eset, melynek a vége egy rendőrségi feljelentés lett. Számára újdonság az ilyen irányú probléma, 
szerencsére minden irányból segítik ezeknek a megelőzését, a kamerarendszer, illetve a hivatal is. 
Ezen felül véleménye szerint az eset hatására is, a rendőrség is gyakrabban jár az iskola körül, 
valamint a gyermekek biztonsága érdekében egy úgynevezett fekvő rendőrt is készítettek az 
intézmény előtt. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy nem lehetne-e a kamerarendszer 
kezelése ügyében felvenni a kapcsolatot a rendőrséggel és a segítségüket kérni, hiszen a 
közterület-felügyelet hiába nézi a nap minden szakaszában a kamerafelvételeket, ha nincs 
jogosultsága a helyszínen komolyabb intézkedéseket tenni.  
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy egy szakképzett budapesti úr lett a közterület 
felügyeleti osztály vezetője, aki felügyeli a folyamatokat.  
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
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A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2012. (I. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az oktatási intézmények biztonsági őrzéséről és a 
közterület-felügyeleti osztály személyi állományának változásáról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Irodáján belül működő Közterület-felügyeleti Osztály állandó foglalkoztatotti 
létszámkeretét 2012. február 1-jétől 19 főben állapítja meg, melyből 1 fő vezető 
köztisztviselő, legfeljebb 10 fő köztisztviselő közterület-felügyelő, 4 fő munkavállaló 
városőr és 4 fő munkavállaló mezőőr. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 
létszámát 115 fő köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói tevékenységet ellátó 
álláshellyel, 2 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel, 1 állategészségügyi 
munkavállalói álláshellyel és 6 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 124 
álláshellyel hagyja jóvá.  
 
A közterület-felügyeleti osztályon belüli átcsoportosításból adódó változásokat a 2012. 
évi költségvetés tervezése során figyelembe kell venni, továbbá az átszervezésből adódó 
változásokat a Hatósági Iroda Ügyrendjében át kell vezetni. 
 
Határidő: 2012. február 1. 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda és a Gazdálkodási 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: 
 

4/2012. (I. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az oktatási intézmények biztonsági őrzéséről és a 
közterület-felügyeleti osztály személyi állományának változásáról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani közoktatási intézmények 
vonatkozásában a portaszolgálati feladatok ellátása miatt az eddig engedélyezettek 
mellett, intézményenként további 1-1 egyéb dolgozói álláshelyet engedélyez és így az 
engedélyezett egyéb dolgozói álláshelyek száma 2012. február 1. napjától: 
 
− 5. sz. Általános Iskola (székhely: 3000. Hatvan, Szabadság u. 13.) 9,5 álláshely; 
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− Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000. Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) 8,5 
álláshely; 

− Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000. Hatvan, Kossuth tér 1.) 8,5 álláshely; 
− Szent István Általános Iskola (székhely: 3000. Hatvan, Bajcsy-Zs. út 17.) 10,5 

álláshely; 
− Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000. Hatvan, Balassi B. út 

17.) 11 álláshely; 
−  Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000. 

Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) 10 álláshely. 
 

Az egyéb dolgozói álláshelyek száma az oktatási intézményekben városi szinten 
mindösszesen 6 álláshellyel növekszik, amelynek pénzügyi kihatását a 2012. évi 
költségvetés tervezése során figyelembe kell venni. 
 
Határidő:  2012. január 27. (értesítésre) 
 2012. február 15. (pénzügyi fedezet beépítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
3. napirend: Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi 
Szakkönyvtár igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Dalnoki Brigitta referens elmondta, hogy minden fontos információt tartalmaz az előterjesztés. A 
pályázatok bontása, a pályázók meghallgatása és az előterjesztés elkészítése feszített tempóban 
történt, ezért kapták csak a mai napon meg az előterjesztést, amiért ezúton is elnézést kért. 
 
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: 
 

5/2012. (I. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

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

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Vadászati és 
Természettudományi Szakkönyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói 
(magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2012. február 1. napjától 2015. január 31. 



8 

napjáig tartó határozott időre, határozatlan idejű közalkalmazotti munkakör létesítése 
mellett Ferencz Beatrixot 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 F fizetési osztály 6 fizetési fokozat garantált illetménye:  144.570,- Ft  

- összesen:  144.570,- Ft 

- összesen kerekítve:  144.600,- Ft 

- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):  50.000,- Ft 

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

- mindösszesen:  239.600,- Ft 

 

Határidő: 2012. február 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
 
4. napirend: Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Helyzetelemzésének és Intézkedési Tervének elfogadásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a települési esélyegyenlőségi tervet már elfogadta a 
képviselő-testület, melyben megjelölt feladatként jelent meg a közoktatási esélyegyenlőségi terve 
felülvizsgálata, szükség szerint megújítása. A hatvani közoktatási rendszer elmúlt évi változásait 
figyelembe véve arra jutottak az egyeztetések során, hogy célszerű egy új tervet készíteni, 
mintsem a korábbit átdolgozni. Megköszönte az intézményvezetők készséges segítségét, hiszen a 
késznek vélt tervet két alkalommal is továbbította véleményezés céljából, amelyet mindkét 
esetben az intézmények visszajutattak számára. A visszajelzéseket egyeztette a készítő cég 
munkatársával. A cég rendelkezik azzal a szakmai kompetenciával, mely alapján következtéseket 
vonhat le. A következtések során megállapítást nyert, hogy a hatvani intézményekben nincsenek 
szegregációs mechanizmusok. Eltérések vannak, de ezeket minden évben a körzetek 
kialakításával némiképpen lehet befolyásolni, de nem lehet teljesen, hiszen az intézmény 
kiválasztásakor a szülők dönthetnek. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy már az idei körzetek 
kialakítása is elkezdődött, melyhez az óvodavezetők már elküldték az adatokat, ezt ezúton is 
megköszönte. A bizottság átruházott hatáskörben a februári ülésén dönt a körzetekről. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy az anyag laikusként is érthető, komoly 
szakmai tervekkel. Az, hogy jelenleg nincs szegregáció a városban, örvendetes dolog. 
 
Ludányi Mária óvodavezető elmondta, hogy volt az újhatvani városrészben még a vezetése alatt 
szegregált volt az óvoda, de ez megszűnt. Ennek nagyon örül. A HH és HHH arányokat az 
óvodák között a körzetekkel lehet befolyásolni, de a csoportba osztáskor lehetnek eltérések, 
hiszen a beírást követően gyakran hoznak még határozatot a HH-ra vagy a HHH-ra vonatkozóan. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
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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: 
 

6/2012. (I. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének és Intézkedési Tervének elfogadásáról 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 Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és 
Intézkedési Tervét elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Hatvan város polgármestere 

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

7/2012. (I. 24.) 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 a Grassalkovich Művelődési Ház 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak 
ellátásával határozatlan idejű közalkalmazotti munkaköre mellett, 2012. február 1. napjától 
2017. január 31. napjáig tartó határozott időre 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, 
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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 H fizetési osztály 5 fizetési fokozat garantált illetménye:  155.400,- Ft 

- nyelvvizsgapótlék:  10.000,- Ft 

- szakmai gyakorlat vezetéséért járó pótlék:  7.000,- Ft  

- összesen:  172.400,- Ft 

- összesen kerekítve:  172.400,- Ft 

- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):  89.100.- Ft 

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

- mindösszesen:  306.500,- Ft 

 
Határidő: 2012. február 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  

 
6. napirend: Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház továbbképzési tervének és 2012. évi 
beiskolázási tervének jóváhagyásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Dalnoki Brigitta referens elmondta, hogy készült korábban egy hétéves továbbképzési ciklus, 
aminek az aktuális felülvizsgálata történt meg. 
 
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: 
 

8/2012. (I. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház továbbképzési 
tervének és 2012. évi beiskolázási tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 
továbbképzési tervét, valamint a jelent határozat 2. sz. mellékletét képező 2012. évi 
beiskolázási tervét jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra) 
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Felelős: a Grassalkovich Művelődési igazgatója 
 
7. napirend: Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár továbbképzési tervének és 2012. évi 
beiskolázási tervének jóváhagyásáról 
 
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: 
 

9/2012. (I. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár továbbképzési tervének és 2012. 
évi beiskolázási tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) jelen 
határozat mellékletét képező továbbképzési tervét Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: 2013. december 31.  (a továbbképzési tervben előirányzott képzések 

teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 

 
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: 
 

10/2012. (I. 24.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár továbbképzési tervének és 2012. 
évi beiskolázási tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) jelen 
határozat mellékletét képező 2012. évi beiskolázási tervét Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: 2012. december 31.  (a beiskolázási tervben előirányzott képzések teljesítésére) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 

 
8. napirend: Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről sportegyesületek 
részére 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Jagodics István igazgató azt kérdezte, hogy változik-e a tavalyi évhez képest a felosztás? 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta egyesületenként a javasolt óraszámokat. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy továbbra is problémaként merül fel a 
Kodály Zoltán Általános Iskola tisztántartása. 
 
Jagodics István igazgató elmondta, hogy ez egy régi probléma, melynek legfőbb oka, hogy nincs 
külön bejárat a nézők és a sportolók részére. A takarítás megfelelő, abból a szempontból, hogy 
reggel szépen kitakarított tornatermet kapnak, de napközben nincs egy fél óra szünet, amikor 
meg lehetne ezt ismételni, mert reggel 8 órától este 8-9 óráig folyamatosan vannak a teremben. 
 
További 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: 
 

11/2012. (I. 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 Futball Club Hatvan számára 2012. 
évben 50 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 

Határidő: 2012. február 6.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 

Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
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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: 
 

12/2012. (I. 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 Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület számára 2012. évben 200 óra kedvezményes díjú teremhasználatot 
biztosít. 

Határidő: 2012. február 6.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 

Intézmény-felügyeleti 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: 
 

13/2012. (I. 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 Lokomotív Sport Egyesület számára 
2012. évben 40 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 

Határidő: 2012. február 6.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 

Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 4. határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2012. (I. 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 
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átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Triton Triatlon SE Kosárlabda 
Szakosztálya számára 2012. évben 100 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 

Határidő: 2012. február 6.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 

Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 

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

15/2012. (I. 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 Szabadidő SE Atlétika 
Szakosztálya számára 2012. évben 40 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 

Határidő: 2012. február 6.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 

Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 6. határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2012. (I. 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 az ITF Harcművészetekért Alapítvány 
számára 2012. évben 150 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 

Határidő: 2012. február 6.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 

Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 7. határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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17/2012. (I. 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 Lokomotív SE Asztalitenisz Szakosztály 
számára 2012. évben 200 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 
 
Határidő: 2012. február 6.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 

Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 

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

18/2012. (I. 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 Asztalitenisz Sport Egyesület 
számára 2012. évben 250 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 
 
Határidő: 2012. február 6.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 

Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 

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

19/2012. (I. 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 CIT-CAR Táncsport Egyesület számára 
2012. évben 200 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 
 
Határidő: 2012. február 6.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 

Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
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A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 10. határozati javaslat 
támogatását. 
 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2012. (I. 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 Pulzus Sport Egyesület számára 2012. 
évben 70 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 
 
Határidő: 2012. február 6.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 

Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 

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

21/2012. (I. 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 TKD Spirit Egyesület számára 2012. 
évben 150 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 
 
Határidő: 2012. február 6.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 

Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 

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

22/2012. (I. 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 Ju Jitsu Hatvan Dojo számára 2012. 
évben 250 óra kedvezményes díjú teremhasználatot biztosít. 
 
Határidő: 2012. február 6.  (értesítésre) 



17 

Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az 
Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a munkát és a részvételt, majd 15:50 órakor 
bezárta a nyílt ülést. 
 

k.m.f. 
 
 

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


