
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottságának 2017. október 24-én a Városháza emeleti nagytermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Pető Lászlóné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 
 Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
 Bereczkiné Valter Anita a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda megbízott vezetője 
 Simon Attiláné a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 
 Nagy Zsoltné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
 Varsányiné Kondek Mónika a Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 
 Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
 Jagodicsné Fehér Ágnes a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 

Képességfejlesztő Általános Iskola igazgató helyettese 
 dr. Csillag Imréné a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgató 

helyettese 
 Tóth Attiláné Deák Andrea a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium 

igazgatója 
 Románné Kolozsi Mónika az ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiumának igazgatója 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
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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 a következő határozatot hozta: 
 
146/2017. (X. 24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2017. október 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
Ny í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
 

2. Tájékoztató a 2017/2018. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 
intézményeiben 

 
3. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 Előterjesztő az 1-3. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

4. Előterjesztés a Pulzus Sportegyesület részére biztosított kedvezményes díjú terembérletről 
 
 Előadó az 1-4. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 
 

5. Egyebek 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról 
 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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147/2017. (X. 24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az általános iskolák 
felvételi körzethatárainak véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 
hatvan, Radnóti tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító 
körzethatárok 2018/2019. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában javasolja a 
Heves Megyei Kormányhivatalnak, hogy a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában lévő 
általános iskolák körzethatárai áttekintése kapcsán az új utcákat a körzetekbe sorolja be az alábbiak 
szerint: 
- Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola körzetébe: 

Fancsali kertsor, Mikes köz 
- Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola körzetébe: Strázsahegyi kertsor, Vitéz kertsor, 

Legelő kertsor, Népkert utca 
- Hatvani Szent István Általános Iskola körzetébe: Strand utca. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja az általános iskolákhoz tartozó kötelező 
felvételt biztosító körzethatárok meghatározása során az arányosság megtartását úgy, hogy azzal a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 
gyermekek arányos beiskolázása is biztosítva legyen. 
 
Határid ő: 2017. október 31. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Tájékoztató a 2017/2018. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 
intézményeiben 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ebben az előterjesztésben sok adat van, de én szeretem a számokat, úgyhogy én statisztikailag 
figyeltem meg. Az általános iskolákban 1796 gyerek van, Hatvan lakossága pedig kb 20500 fő. Azt 
néztem, hogy arányában viszonyítva több, vagy kevesebb gyerek lett, 80 éves korig számoltam, és 
végülis több. Az óvodáknál látható, hogy mennyi a maximum létszám, beszéltünk már róla, hogy 
több gyerek lesz, de olyan 80-82 %-os a telítettség, tehát van tartalék, úgyhogy még lehet szülni, aki 
még szülőkorú. Az általános iskoláknál nem láttam ezt. Ott mi a helyzet, meg van szabva, hogy 
mennyi a maximális létszám, amit fel lehet venni? Ez telített? Ha felvételi van, akkor biztos mindig 
telített. 
 
Tóth Attiláné Deák Andrea, a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium igazgatója 
Igen, meg van szabva a maximális létszám. 
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dr. Csillag Imréné a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgató-helyettese 
A Kossuth Lajos Általános Iskolában teltházzal dolgozunk, az orvosi szobában és minden létező 
helyen. A légköbméterünk megfelelő, a négyzetméterünk viszont nem. 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az előzőhöz kapcsolódva kérdezem, hogy a körzethatárok is függnek ettől? Mi alapján dől el, hogy 
ki hová megy tanulni, ki mihez lakik közelebb, vagy kérelmek vannak? 
 
Jagodicsné Fehér Ágnes, a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskola igazgató-helyettese 
Az az oka, hogy minden utcában, minden évben nem ugyanannyi gyerek van. Amikor tavaly nem 
módosították a körzethatárokat, jóval kevesebb gyerek volt, aki hozzájuk tartozott, mint egyéb más 
iskolába. Ez majdnem probléma lett a két osztály indításában. Tehát ezt nagyon át kell gondolni, és 
meg kell nézni minden évben, hogy melyik utcában mennyi iskolába menő gyermek van. Ez fontos, 
ezért kell a körzethatárokat megnézni, és a valós tartózkodási hely szerint megállapítani.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Átjárhatóság van az iskolák között? 
 
Jagodicsné Fehér Ágnes, a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskola igazgató helyettese 
Igen. A gyereket, amelyik iskolába jelentkezik, oda fel kell venni. 
 
Románné Kolozsi Mónika, az ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiumának igazgatója 
Nálunk a DISZI-ben, mivel szakmát tanítunk, le kell jelenteni, hogy melyik szakmára hány főt 
szeretnénk felvenni. Nagyon sokféle törvény határozza meg, hogy egy szakmán mennyi fő lehet, 12 
az a létszám, amit fel tudunk venni. Vannak szakmák, amik népszerűbbek, abban az esetben 
osztályban gondolkodunk. Statisztikai adatok voltak a mi táblázatunkban, melyben látszik, hogy 
0,33 egy szakmának az osztályban való elhelyezkedése. Ez azért van, mert egy osztályban 3 szakma 
van. Amikor beküldik az általános iskolás tanulók a jelentkezésüket, ezek megérkeznek hozzánk. 
Ekkor már látjuk, hogy melyek azok a szakmák, amiket már biztos, hogy nem fogunk tudni indítani, 
ezáltal az a létszám mennyiség, amit mi leadunk, egy kicsit csökkenni fog. 4-5 olyan szakma van, 
amire nem nagyon jelentkeznek a gyerekek, az a létszám már eleve talomban van, és marad a többi 
szakma és a többi osztály, amit tudunk indítani. Nagy szerencsénk van, mert a maximum létszámot 
meg szoktuk kapni, a szakközépiskolában a 33 főt, a szakgimnázimban pedig a 40 főt. 
Kiegészítésként szeretném mondani, hogy a tájékoztatóban van egy rész, mely hibásan lett írva, az 
autó technikusi képzés kiegészülve a műszaki informatikus képzéssel. Ez nem megfelelő, mert ez 
már hosszú évek óta van. Viszont új képzésként indult az egészségügyi szakgimnázium, és a 
műanyag-feldolgozó szakma. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2017/2018. nevelési év, tanév indításáról 
Hatvan város köznevelési intézményeiben tárgyú tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek 
megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 
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3. napirend 
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 
 
 
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: 
 
148/2017. (X. 24.) 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 2017. december 1-jei hatállyal a határozat mellékletét képező belső szervezeti 
felépítést bemutató ábra szerint módosítja. 
 
Határid ő: 2017. december 1. 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
149/2017. (X. 24.) 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, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Pulzus Sportegyesület részére biztosított kedvezményes díjú terembérletről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Szép sikereket érnek el, most hatodikok lettek az Európa Bajnokságon. A város működtetésében 
vannak a tornatermek és a sportcsarnok, így tudunk 50 %-os bérleti kedvezményt adni a civil 
egyesületek részére. 
 
 
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: 
 
150/2017. (X. 24.) sz. 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 szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
239/2016. (XII.13.) számú bizottsági határozatban biztosított kedvezményes díjú 53 óra 
teremhasználaton felül a Pulzus Sportegyesület számára a 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 
terjedő időszakban 50% kedvezménnyel további 15 óra teremhasználatot biztosít. 

 
Határid ő: 2017. október 31. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Egyebek 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
nyílt ülését befejezettnek nyilvánította, zárt ülést rendelt el. 

 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

K.m.f. 
 
 
 Kondek Zsolt Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 tagja elnöke 


