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JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2013. június 13-án 9:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott rendkívüli 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 

 

 Igazoltan volt távol 
 dr. Zsemberovszky Mária           a bizottság tagja 
 
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 dr. Paronai Richárd aljegyző 

 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 Philipp Frigyes főépítész 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívottak: 

 Hargitai Géza a Kocsis Albert Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatója 

   
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, 
hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjének Köves Gábor Nándorné képviselőt jelöljük ki. Amennyiben 
ezzel egyetértenek, kérem igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Köves Gábor 
Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
82/2013. (VI. 13.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2013. június 13-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
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N a p i r e n d :  

Nyílt ülés: 
 

1. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
működtetéséről 

 
2. Előterjesztés a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola 

működtetéséről 
Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

 
3. Előterjesztés a Hungarikum törvényből eredő települési értéktár létrehozásáról 

 Előterjesztő az 1-3. napirendi pontig: Hatvan város polgármestere 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 

 
4. Egyebek 

 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
működtetéséről 
 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
Hargitai Géza a Kocsis Albert Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
A polgármester májusi előterjesztésben más szerepel, mint a KIK előterjesztésében. Tartalmilag 
ugyanaz, de a két állítás más. Hatástanulmány nem készült. Nem kellett volna készíteni?  
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A hatástanulmány a lényeget megváltoztatja? 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 
Kovács Jánossal volt erről egyeztetés, ő támogatta. Jobb lenne, ha késő este nem kellene a 
behordani a városba a gyerekeket. 
 
Hargitai Géza a Kocsis Albert Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
Ez a hatás tanulmány?  
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja 
Mi a hatástanulmány? Az, hogy a gyerekeknek biztosítjuk magát a zeneoktatást. Közelebb hozzuk 
az újhatvani gyerekeknek a zeneiskolát, ezzel nő a létszám. 
 
Hargitai Géza a Kocsis Albert Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
Az ötlet jó. Kovács Jánossal beszéltünk erről. Akkor kértem, hogy ellenőrizzük a létszámot. Nekem 
vannak fenntartásaim az egyéni és csoportos oktatással kapcsolatban. Tantárgy felosztás kell. Sok 
diák sokféle hangszeren játszik, más korcsoportban, stb. Összevont csoportokat nem indíthatunk. 
Azt hozzá kell tenni, hogy a zeneiskola infrastruktúrája meglehetősen jó. Fel kell mérni egész 
pontosan továbbá, hogy kik járnak már az iskolába, kik szeretnének. Jövő év februárjában már meg 
lesznek ezek az adatok, akkor már felkészültebbek leszünk az átvételre. A KIK szerint 2 plusz 
státusz kell és erre nem lehet 6-ot felvenni. Ennek például lesz majd útiköltség vonzata is. Maga az 
ötlet nagyon jó, és azt maximálisan támogatom is, de nem most. 
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Kondek Zsolt a bizottság tagja 
Újhatvani vagyok. A lényeg, hogy ugyanúgy, ahogy a sportban úgy a zenében is növekedjen a 
létszám. Vannak szülők, akik nem tehetik meg, hogy sportra és zeneoktatásra is hordják 
gyerekeiket. Ha helyben lenne zeneoktatásra lehetőség, akkor segítenék ezzel nekik. A zene 
annyival könnyebb, hogy a zongorán kívül a hangszerek hordozhatóak, de egy sportpályát nem 
tudok mindenhová letenni. Mindenféleképpen azt javaslom, hogy legyen zeneiskola Újhatvanban is. 
A később felmerülő problémákra meg majd találunk megoldást akkor, pl.: a tanár hogy fog kijárni, 
hogy alakul a létszám, stb. Volt olyan időszak, amikor a tanárnak öt perce volt, hogy egyik iskolából 
átérjen a másik iskolába. Régen így csinálták, ma már ez nem járható. Én azt támogatom, hogy 
Újhatvanban is legyen hangszeres oktatás. 
 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
Óriási a gyermeklétszám. Hosszú távon óriási létszám foglalkozik majd zenével. Több éve 
művészeti oktatás folyik az óvodákban is. Az újhatvaniak helyben szeretnének oktatást kapni. 
Valóban, ezzel a szülőknek tudunk segíteni. 
 
Hargitai Géza a Kocsis Albert Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
A tények makacs dolgok. Pénz és szakszerű irányítás nélkül ezt nem lehet. 307-es létszám a 
köznevelési törvény szerint meghatározott létszám.  
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
Ez az, ami nem a mi feladatunk. 
 
Hargitai Géza a Kocsis Albert Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
Egy éves komoly előkészítő munkára lett volna szükség. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
Egyetértek. Maga a javaslat nem új keletű. Legyen zeneiskola. Most kell elindítani, mert most 
kerülhet bele a következő év költségvetésébe. Az eleje lehet, hogy döcögni fog. Komoly tanerő van 
ott, nem lesz gond.  
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
Hosszú távon kell gondolkozni. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
83/2013. (VI. 13.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
működtetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Kocsis Albert Zeneiskola – Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) átszervezését jelentő 
telephelybővítés keretében a Szent István Általános Iskolában (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 8.) és a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában (3000 Hatvan, Balassi B. út 
17.) szükséges, a művészeti oktatást elősegítő kötelező (minimális) eszközöket és felszereléseket. 
Az ezt szolgáló beruházások költségvetéséről a képviselő-testület mindegyik telephelyi iskola 
esetén külön-külön határozattal dönt.  
 
Határid ő: 2013. július 31. (a költségvetés beterjesztésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola működtetéséről 
 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
84/2013. (VI. 13.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola 
működtetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény 
és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) működtetését 2013. június 1. napjától át 
kívánja venni  a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerületének igazgatójával 
történő tárgyalások lefolytatására abból a célból, hogy a Lesznai Anna Egységes Módszertani 
Intézmény és Szakiskola Hatvan város vagyonműködtetésébe átkerüljön. 
A képviselő-testület  felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az intézmény feladatellátását 
szolgáló önkormányzati ingó és ingatlan vagyonra vonatkozó, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő vagyonhasználati szerződés aláírására. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést – annak aláírását követően – a soron 
következő testületi ülésre terjessze be a képviselő-testület elé utólagos jóváhagyás céljából. 
 
Határid ő: azonnal (a tárgyalások megkezdésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
85/2013. (VI. 13.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola 
működtetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2013. június 01. napjától 109 
köztisztviselői, ügykezelői és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 51 közalkalmazotti 
álláshellyel, 2 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 6 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, 
összesen 168 álláshellyel hagyja jóvá. 
 
Határid ő: azonnal (a tárgyalások megkezdésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hungarikum törvényből eredő települési értéktár létrehozásáról 
 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 
Nem látok időpontot az előterjesztésben, illetve hogy Hatvanra vonatkozik-e. 
 
Philipp Frigyes főépítész 
A határidő egyértelműen benne van. Nem térségről, hanem Hatvanról beszélünk. Hatvani értéktár 
lesz. Lehetőségeket tartalmaz, melyről majd a bizottság dönteni fog. A jegyző asszony által kijelölt 
személy pedig intézkedik. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
86/2013. (VI. 13.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a Hungarikum törvényből eredő települési értéktár létrehozásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a magyar nemzeti értékekről és 

a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény biztosította lehetőség alapján a magyar 
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nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdésében biztosított határidőn belül élni kíván a települési értéktár létrehozásának 
lehetőségével és felkéri a polgármestert, hogy a Hatvan Városi Értéktár létrehozása tárgyában 
hozott döntéséről tájékoztassa a Hungarikum Bizottság elnökét.  
Határid ő: június 17. 

 Felelős: Hatvan város polgármestere 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Hatvan 
városi értékek azonosításával, a Hatvan Városi Értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, 
valamint adatainak a Heves Megyei Értéktárba történő megküldésével megbízza a Hatvany Lajos 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény intézményt.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a Hatvani Városi Értéktár létrehozásával kapcsolatos feladat ellátásával történő megbízásról 
tájékoztassa a Hungarikum Bizottság elnökét. 
Határid ő: a megállapodás megkötésére 2013. július 1., tájékoztatására a megállapodást követő 
30 napon belül 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Városi Értéktárral kapcsolatos 
feladat ellátásával megbízott Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény részére a feladat 
finanszírozására a következő évi költségvetéstől külön soron 150.000.- forint fedezetet biztosít.  

 Határidő: 2014. február 15. 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Iroda útján 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Reagálnék az igazgató úrnak. Az egyértelmű, hogy az önkormányzat támogatja a zeneiskolát. A 
költségvetésről külön határozattal dönt a testület. Egy kicsit túlmutatott, amit Ön mondott. Abban 
nem tudok, nem is akarnék állástfoglalni, hogy a KIK honnan vette az információkat. 
 
Tarsoly Zsolt a bizottság elnöke 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételt és a rendkívüli ülést befejezettnek nyilvánította. 
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 ................................... ................................  
  Köves Gábor Nándorné Tarsoly Imre 
          bizottsági tag  a bizottság elnöke 


