
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2015. szeptember 1-jén 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

   Tarsoly Imre             a bizottság elnöke 

   Tóth György István            a bizottság elnök-helyettese 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja 

 Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

 Dr. Freili Géza  a bizottság tagja 

 

 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

  dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

  Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

  Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 

  Padányiné Kalocsai Edit Vezető óvónők városi munkaközösségének vezetője 

  Pappné Dr. Forgács Edit Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépisk. ig. 

  Fehér Józsefné Széchenyi István Római Katolikus Középiskola ig. 

  Maksáné Benei Katalin                     jegyzőkönyvvezető 

   
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének Köves Gábor Nándorné bizottsági tagot jelöljük ki. Amennyiben ezzel 
egyetértenek, kérem, igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással megválasztotta Köves Gábor Nándorné 
bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
106/2015. (IX. 1.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2015. szeptember 1-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
2. Előterjesztés Horváth Racing Technologies Sportegyesülettel megkötendő támogatási szerződésről 



 Előadó az 1-2. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

3. Előterjesztés a Budapesti Gazdasági Főiskolával történő együttműködésről 
 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 
4. Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata között 

létrejövő együttműködési megállapodásról 
  
5. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
6. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
7. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő az 1-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 
8. Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2014/2015. nevelési évben végzett tevékenységről 

 
9. Beszámoló és tájékoztató a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, a Hatvani Damjanich 

János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Széchenyi István Római Katolikus 
Középiskola 2014/2015. tanévben végzett tevékenységéről 

 Előadó a 4-9. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő a 8-9. napirendi pontig: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 

Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj-a magyar nyelvért” kitüntetés adományozásáról 
 

2.  Előterjesztés „Pro Urbe” díj adományozásáról 
 

3.  Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 
Előadó az 1-3. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

 
1. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A hitelfelvételről érdeklődnék. A plusz bevételek ellenére miért van rá szükség? Emiatt van szükség a 
költségvetés módosítására? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Februárban fogadta el a képviselő-testület a 2015. évi költségvetést. Vannak különböző támogatások, 
melyeket évközben igényel az önkormányzat az államtól. Ezek kerültek beépítésre a költségvetésbe. Nagy 
tétel a hitelállományunk, január 1-jétől 300 millió forinttal emelkedett. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy 
felmérjük, hogy ténylegesen fel kell-e venni a hitelt. A hitel azért lett beállítva, mert az önkormányzat 
többlet bevételeit évközben még nem lehet felmérni. A többéves tapasztalat azt mutatja, hogy az évek során 
csak a hitel betervezésére került sor, ténylegesen felvenni viszont nem volt szükséges. 
 



Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással 
a következő határozatot hozta: 
 
107/2015. (IX.1.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
2. napirendi pont 

  Előterjesztés Horváth Racing Technologies Sportegyesülettel megkötendő támogatási szerződésről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Nagyon sok sportot támogat az önkormányzat, viszont nagy különbségekkel. Ennek a sportegyesületnek 
biztos több százmilliós költségvetése van, tehát nekik ez a támogatás csepp a tengerben. Az 
úszóegyesületeknek viszont nagyobb szüksége lenne rá, illetve a múltkori ülésen is jeleztem már, hogy a 
küzdősportokat is nagyobb összegekkel kellene támogatni. Ezt a 15 millió forintot soknak tartom, azért, 
hogy rajta legyen egy rally autón Hatvan város neve.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az autós sportág rendkívül drága. Hoz-e majd annyit a városnak, a lakóknak, hogy ez megérje? A focin 
kívül a többi sportágat csupán százezres nagyságrendekkel támogatja az önkormányzat, itt pedig 15 millió 
forintról van szó. Ez nagyon kilóg a sorból.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Szerződéskötésre került sor, hogy a nemzetközi versenyeken a város emblémája fog szerepelni az autókon.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az elmúlt 4 év során is igyekezett az önkormányzat a nagyvállalatokkal jó kapcsolatot ápolni. 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Tavaly is elég nagy visszhangot váltott ki a cég támogatása. Kommunikálni kellene a város felé, hogy a 
„Horváth” névvel kapcsolatban nincs semmiféle kötődés a polgármester úrhoz. 
 
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 nélkül, 1 tartózkodással 
a következő határozatot hozta: 
 
108/2015. (IX.1.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Horváth Racing Technologies 
Sportegyesülettel megkötendő támogatási szerződésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Horváth Racing Technologies Sportegyesülettel 
15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint erejéig – autós rally sport területén -versenyautók és versenyzők 
versenyeztetésére, versenyek előkészítésére, versenyautó vásárlására, bérlésére, egyéb egyesületi célok 
feladatok ellátására támogatási szerződést köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződés aláírására. 
A támogatás pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határid ő: 2015. november 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Budapesti Gazdasági Főiskolával történő együttműködésről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Átmenetileg mintha lelassultak volna a pályázatok.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A pályázatok folyamatosak. A pályázati elszámolási határidők december 31-ig szólnak. Előfordulhat, hogy 
lesz olyan pályázat, amely mégsem kivitelezhető addig. A már elkezdett pályázatok a normál menetben 
haladnak. A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolában is befejeződtek a belső munkálatok, rendben 
elkezdődött a tanév. Tavaly egy másik kivitelező céggel ugyanígy történt, hogy a belső munkálatokat tudták 
csak tanévkezdésre befejezni a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolában. A két pályázat teljesen független 
volt egymástól. A különböző zavaró tényezők mindig, mindenhol előfordulhatnak. Idén például a Kodály 
Iskolában a tetőszerkezet kigyulladása okozott néhány hét csúszást, de a tanév így is rendben elkezdődhetett. 
Bármilyen történetek keringnek a városban, a pályázatok rendben zajlanak.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Mivel uniós pályázatokról van szó, nagyon szigorúak a feltételek. Bármilyen apró kivitelezési eltérést 
találnak, azt ki kell javítani, ami szintén határidő eltolódáshoz vezethet. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
109/2015. (IX.1.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Budapesti Gazdasági Főiskolával történő 
együttműködésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola 

Hatvanban kihelyezett képzést tartson. E képzés lebonyolításához Hatvan Város Önkormányzata vállalja, 

hogy oktatás céljára alkalmas helyiségeket biztosít. 



A képviselő-testület – annak érdekében, hogy 2015. szeptember 11. napján a képzés elkezdődhessen – 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Budapesti Gazdasági Főiskolával (székhelye: 1149 Budapest, 

Buzogány u. 11-13. képviseli: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor) és a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel 

székhelye: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1., képviseli: Roger Seemeyer műszaki ügyvezető igazgató, Volker 

Schilling gazdasági ügyvezető igazgató) háromoldalú együttműködési megállapodás aláírására azzal, hogy a 

megállapodás végleges változata a soron következő testületi ülésre kerüljön beterjesztésre utólagos  

jóváhagyás érdekében.  

 

Határid ő: 2015. szeptember 8. (aláírásra) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  

 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata 
között létrejövő együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
110/2015. (IX.1.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport 
Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt - jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 3300 
Eger, Dobó tér 6/a.) és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Hatályba lép szeptember 5-én, és szeptember 6-án hatályát veszti. Ez hogy lehet? 
 
 



Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
Az alaprendelet továbbra is hatályos, ebbe épül a módosítás. Kicsit furcsa, de ez egy jogszabály szerkesztési 
technika. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
111/2015. (IX.1.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
112/2015. (IX.1.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Örömmel látom, hogy a bizottság hatásköre bővülni fog. Két kérdéses pontot találtam. Miért kerül ki az 
önkormányzati rendeletből a népi kezdeményezés? A helyi népszavazást a választópolgárok 25 %-a 
kezdeményezheti. Gyakorlatilag kizárjuk a népszavazás kezdeményezését. Miért lett 25% 10%-ról? 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
A népi kezdeményezés kifejezést magasabb szintű jogszabály hatályon kívül helyezte, ezért nem szerepelhet 
a rendeletben. Több arányszámot tartalmazott helytelenül a rendeletünk, ezért kellett egységesíteni.  
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Nem is lehetne 10%? 
 
 



dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Az előterjesztés is tartalmazza, hogy nem lehet kevesebb 10%-nál és nem lehet több 25%-nál.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
113/2015. (IX.1.) sz. 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 az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
114/2015. (IX.1.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti 
felépítését 2015. szeptember 7-i hatállyal a határozat mellékletét képező belső szervezeti felépítést bemutató 
ábra szerint módosítja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 7. 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
8. napirendi pont 
Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2014/2015. nevelési évben végzett tevékenységről 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Tetszik ez a kezdeményezés, hogy munkaközösségként együtt dolgoznak.  
 
Padányiné Kalocsai Edit Vezető óvónők városi munkaközösségének vezetője 
Köszönjük a pozitív visszajelzést. Régen is volt már ilyen munkaközösség, csak egy rövid időszak kiesett a 
működésből. Egy picit kényszer volt, de a gyakorlat már bizonyítja, hogy nagy szükség volt a szakmai 
együttműködésre, hisz hatalmas törvényi változások vannak.   
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 



Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
115/2015. (IX.1.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az óvodavezetői városi munkaközösség 2014/2015. nevelési évben végzett tevékenységről 
szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség beszámolóját a 
2014/2015. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 5. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
9. napirendi pont 
Beszámoló és tájékoztató a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, a Hatvani 
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Széchenyi István Római 
Katolikus Középiskola 2014/2015. tanévben végzett tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Változó az iskolák szerepe a városban. Mostanában elmennek a hatvaniak a környező városokba tanulni. 
Látva az eredményeket, a Bajza mivel tudja vonzani a diákokat? A rendszerben hol helyezkedik el? 
 
Pappné Dr. Forgács Edit a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 
A statisztikával annyi a baj, hogy mi gimnázium és szakközépiskola is vagyunk. Tény és való, hogy a 
szakközépiskolákba gyengébb eredményekkel kerülnek be a tanulók, a gimnáziumokba pedig a jobb 
képességűek. Az országos listán komplexen értékelik az iskolát. Eddig azért volt nehéz az igazi erőket 
felmutatni, mert a szakközépiskola lehúzta az eredményünket. Nekik más a cél, ők nem feltétlenül mennek 
szakközépiskola után egyetemre, főiskolára. Az egészségügyben fontosak lesznek, de nem biztos, hogy a 
legjobb képességűek. A mi iskolánk, ha leválasztanánk a szakközépiskola eredményeit, akkor már rég ott 
van az első 100-ban. Ezt azért is tudom biztosra mondani, mert amikor külön tantárgyak szerint mérik az 
eredményeket, akkor benne vagyunk az első 100-ban. Például emelt szintű matematika érettségink 85 % 
fölött volt, ez nagyon-nagyon jó eredménynek számít. Statisztikailag ezért jelent problémát bizonyítani, 
hogy az iskola sokat fejlődik. Emberileg mindig a szakközépiskola mutatja fel a legnagyobb értékeket. 
Például a nyári egy hónapos gyakorlat után is ott maradtak a kórházban, a bölcsödében, öregek otthonában 
segíteni a diákok. Sajnos ezeket az emberi értékeket egy országos ranglistán nem mérik. Ez tisztábbá fog 
válni, mert szétvált a szakképzés, illetve a gimnáziumi képzés. A következő tanévtől kezdve már nem mi 
indítjuk az egészségügyi szakképzést, hanem a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. Az igazi 
számszerű statisztikai adatokat 4 év múlva tudjuk felmutatni. Azt gondolom, hogy jól tartjuk a versenyt, 
eredményeket így is tudunk felmutatni. Amit még próbálunk megtenni, az a nagyon szoros együttműködés 
az általános iskolákkal. Ugyanis az a véleményünk, hogy a tehetséget időben jó, ha felismerjük. Jó, ha együtt 
dolgozunk az általános iskolákkal és nem pedig konkurenciáknak tekintjük őket. Ne azt érezzék, hogy 
elvesszük tőlük a diákokat egy hatosztályos gimnáziummal, hanem együtt szeretnénk dolgozni velük. Ezért 
jött létre a Diák Akadémia, amelyen 4 tantárgyból készítjük fel az általános iskolás gyerekeket a 
középiskolára. Rengeteg versenyt szervezünk általános iskolásoknak, mellyel megismertetjük iskolánkat. 
Minél előbb felfedezzük és támogatjuk a tehetségeket, annál jobb eredményeket érhetünk el hosszú távon. 
Fejlesztjük a kompetenciákat. A fő profilunk a tehetséggondozás. Nálunk a csoportbontás nagyon fontos. 
Nincs olyan óra, amelyet ne csoportbontásban tartanánk.  



 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
116/2015. (IX.1.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, a Hatvani Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola 
2014/2015. tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót és tájékoztatót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) beszámolóját a 2014/2015. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 5. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...................................... ........................................  
 Köves Gábor Nándorné        Tarsoly Imre  
         a bizottság tagja         a bizottság elnöke 
 
 


