
1 

 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2013. május 28-án 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 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja  

 Csuvikovszky Lajos  a bizottság tagja 
 
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 dr. Szikszai Márta jegyző 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívottak: 

 Kollár Edina a Damjanich János Szakközépisk. és Szakisk. ig.helyettese 

 Padányiné Kalocsai Edit a Vörösmarty téri Óvoda vezetője 

 Ludányi Mária a Százszorszép Óvoda vezetője 

 Pető Lászlóné a Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 

 Tormáné Tóth Éva a Csicsergő Óvoda vezetője 

 Tircsi Erika a Gesztenyéskert Óvoda vezetője 

 Simon Attiláné a Napsugár Óvoda vezetője  

 
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 képviselőt  jelöljük ki. Amennyiben ezzel egyetértenek, 
kérem igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 5 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2013. (V. 28.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2013. május 28-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 köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 

 
2. Tájékoztató a hatvani középfokú köznevelési intézmények oktatási munkájáról 

 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontig: Hatvan város polgármestere 
Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 

 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
75/2013. (V. 28.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi B. út 44.) 265/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. 
július 1-jei hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
 
Határid ő: 2013. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
76/2013. (V. 28.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. 
út  49-51.) 266/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. július 
1-jei hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
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módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2013. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a harmadik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
77/2013. (V. 28.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 10.) 267/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 431/2011. (VII. 21.), 
valamint 525/2011. (IX. 14.) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2013. július 
1-jei hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2013. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a negyedik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
78/2013. (V. 28.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. út 
13.) 268/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. július 1-jei 
hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. 
A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2013. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ötödik határozati 
javaslatról. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 
79/2013. (V. 28.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós A. 
utca 3.) 269/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. július 1-
jei hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2013. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hatodik határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
80/2013. (V. 28.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 
9.) 270/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 479/2012. (VII. 11.) számú 
képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2013. július 1-jei hatályba lépés mellett a jelen 
határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a 
módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2013. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hetedik határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
81/2013. (V. 28.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) 271/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. 
július 1-jei hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2013. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirendi pont 
Tájékoztató a hatvani középfokú köznevelési intézmények oktatási munkájáról 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót szíveskedjenek 
tudomásul venni. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani középfokú köznevelési intézmények oktatási munkájáról szóló tájékoztatót és azt 

az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
Tarsoly Zsolt a bizottság elnöke 
A megjelent intézményvezetőknek szeretnék a közelgő pedagógus nap alkalmából köszönetet mondani a 
fáradtságos munkájukért. 
 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnöke megköszönte a munkát és az ülést bezárta.  
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


