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JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2013. június 25-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja  

 Csuvikovszky Lajos  a bizottság tagja 
 
 
 Igazoltan volt távol 

   Tarsoly Imre             a bizottság elnöke 
 
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 dr. Paronai Richárd aljegyző 

 Ludányi Brigitta köznevelési referens 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívottak: 

 Melykóné Tőzsér Judit a Kodály Zoltán Általnos Iskola igazgatóhelyettese 

 Kovács János a Szent István Általános Iskola igazgatója 

 Polonkai Zoltánné a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója 

 Kalcsó Mária  az 5. sz. Általános Iskola igazgatója 

 Románé Kolozsi Mónika a Damjanich János Szakközépisk. és Szakisk. ig.helyettese 

 Padányiné Kalocsai Edit a Vörösmarty téri Óvoda vezetője 

 Ludányi Mária a Százszorszép Óvoda vezetője 

 Tircsi Erika a Gesztenyéskert Óvoda vezetője 

 Simon Attiláné a Napsugár Óvoda vezetője  

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
 
Kérte, hogy a 8. napirendi pontot, - Tájékoztató a 2012/2013. tanév kiemelkedő tanulmányi és 
sporteredményeiről – az 1. napirendi pontként tárgyalják. 
 
Kérte továbbá, hogy a 7. napirendi pontot, - Előterjesztés a hatvani köznevelési intézmények 
névváltoztatásáról és alapító okirataik módosításáról – vegyék le napirendről. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet a fenti módosításokkal elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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87/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2013. június 25-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. Tájékoztató a 2012/2013. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 

 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 
2. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott pályázatok 2013. évi második félévi kiírásáról 
 Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 

3. Előterjesztés a képviselő testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
4. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata és a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ között kötendő együttműködési megállapodásról 
 

5. Előterjesztés az „Otthonom: Hatvan” című fotókönyv kiadásáról 
Előadó a 3-5. napirendipontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
Előterjesztő a 3-5. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 

 
6. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános 

iskolák 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke  
 

7. Előterjesztés a 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről 
Előadó a 6-7. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 

 
8. Egyebek 

 
N a p i r e n d: 
Zárt ü l é s: 
 

1.  Előterjesztés „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozására 
 

2. Előterjesztés „Pro Urbe” díj adományozására 
 

Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
Előterjesztő az 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 

 
1. napirendi pont 
Tájékoztató a 2012/2013. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
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Ludányi Brigitta köznevelési referens 
Szeretném jelezni, hogy a táblázatban a felkészítő tanárok neve eggyel elcsúszott gépelési hiba miatt. 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
A felkészítő tanárok mindig ugyanazok. Több tanár is foglalkozhatna a diákokkal. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a  2012/2013. tanév kiemelkedő tanulmányi és 

sporteredményeiről szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag 
tudomásul vette. 

 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázatok 2013. évi második félévi kiírásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese 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: 
 
88/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hatvani civil szervezetek támogatásáról  szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének 11. § (3) bekezdése alapján az  Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottság – átruházott hatáskörében eljárva - a civil szervezetek támogatására létrehozott 
Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret, az Ifjúsági keret, a Sportfeladatokat, célokat 
támogató keret, valamint a Nemzetiségi keret pályázati felhívását jelen határozat 1 - 4. számú mellékletei 
szerinti tartalommal elfogadja. 
Melléklet 
1.1 Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzati rendeletben meghatározott civil szervezetek: 
a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel 
nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, 
b) azon alapítványok, - ide nem értve a közalapítványokat – amelyeket a bíróság a pályázat kiírása 
előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket 
ténylegesen folytatják, 
c) azon jogi személyiség nélküli jogalanyok, amelyek legalább egy éve dokumentálhatóan 
folyamatosan működnek, és esetükben a pályázó a hatvani székhelyű közművelődési, vagy 
közgyűjteményi intézmény, mely felel a pályázat lebonyolításáért, és a pénzügyi elszámolásért. 
1.2. A támogatás feltétele, hogy 
a) a támogatható civil szervezetek a városhoz kapcsolódó vagy a városi lakosokat érintő 
programokat szerveznek, 
b) vállalják, hogy részt vesznek az önkormányzat által rendezett eseményeken szervezőként 
vagy fellépőként. 
c) az önkormányzat közigazgatási területén belüli székhellyel rendelkeznek; illetve nem 
hatvani székhelyű szervezet helyi szervezete, valamint a jogi személyiség nélküli jogalany 
pályázó az önkormányzat közigazgatási területén belül működik. 
2. A pályázat célja 
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Pályázni az alábbi célokra, feladatokra lehet: 
a) - helyi érdekeket szolgálnak, 
- öntevékenységre épülő szakmai, generációs vagy szabadidős keretben működnek, 
- szabadidős, kulturális, ismeretterjesztő, helytörténeti, természet- és környezetvédelmi 
jellegű programokat valósítanak meg; 
b) - az a) pontban foglalt feladatok megvalósítása érdekében a működéshez szükséges 
technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítésére, valamint működési 
költségek támogatására nyújtható be a pályázat. 
3. A pályázati keretösszeg és az elnyerhető támogatás mértéke 
A rendelkezésre álló 2013. évi pályázati keretösszeg összesen: 5.500.000,- Ft. 
A rendelkezésre álló második félévi pályázati keretösszeg összesen: 2.750.000,-Ft 
Az egy pályázó által elnyerhető támogatás legmagasabb összege: 200.000,- Ft. 
4. A pályáztatás rendje 
4.1. A pályázat egy költségvetési évben március és augusztus hónapban kerül kiírásra. A második 
félévi pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 31., amikor a keretösszeg 50%-ra 
lehet pályázni. 
4.2. Egy pályázó – pályázati kiírásonként - csak egy pályázatot nyújthat be. A közművelődési és 
közgyűjteményi intézmények több általuk befogadott csoport vonatkozásában is adhatnak be 
pályázatot. A sportegyesületek több - saját keretükön belül működő – jogi személyiség nélküli 
szakosztály vonatkozásában adhatnak be pályázatot. Több keretre beadott pályázat esetén csak egy 
pályázat támogatható. A kereten belül egynél több pályázat benyújtása esetén a pályázó minden 
pályázata érvénytelenné válik. Intézmények több pályázatot is benyújthatnak több befogadott 
csoport nevében, azonban egy csoport nevében a kereten belül csak egy pályázatot nyújthatnak be. 
Pályázni a pályázat kiírásának évében történő működésre, működéshez szükséges technikai 
eszközökre vagy megvalósítandó programokra lehet. 
4.3. Nem jogosult támogatásra az a társadalmi szervezet, alapítvány, csoport, amely Hatvan Város 
Önkormányzatától a tárgyévben bármely más jogcímen támogatásban, átadott pénzeszközben 
részesült. Ez a megjegyzés a Civil Alapból és a polgármesteri keretből kapott támogatásra nem 
vonatkozik. 
4.4. Pályázni a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlap Polgármesteri Hivatalhoz postai úton történő 
benyújtásával lehet, minden évben a kiírástól számított 30 napon belül. A határidőn túl beérkezett 
pályázatokat – a határidő túllépésre való tekintettel – el kell utasítani. 
4.5. Pályázni az adatlap hiánytalan kitöltésével és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet: 
a) a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés közjegyző által 
hitelesített másolata, vagy az eredeti végzés – az illetékes ügyintézőnek való 
egyidejű bemutatással – egyszerű másolata; jogi személyiség nélküli jogalany esetén 
annak igazolása az intézmény részéről, hogy a közösség vagy csoport több mint egy 
éve működik, 
b) az egyesület képviselőjének aláírási címpéldánya/ aláírási mintája, 
c) a pályázó eddigi tevékenységének részletes leírása, 
d) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes leírása, 
e) a pályázati forrásból megvalósítandó program részletes költségvetése, vagy éves 
működésének költségvetése. 
f) sportegyesületek esetében a sportedzői képesítés másolata 
4.6. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
4.7. A második félévi pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 31., amikor a 
keretösszeg 50%-ra lehet pályázni. A pályázatokat legkésőbb a pályázati határidő napján 24 óráig 
lehet postára adni. A pályázati adatlap letölthető a www.hatvan.hu honlapról, valamint átvehető a 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinetjében a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
címen. 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
Polgármesteri Kabinet 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
5. Támogatási döntés 
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Az augusztus 31-ig beérkezett pályázatok támogatásáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselőtestülete 
dönt a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 
A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést követően a pályázó szervezet nevének, és 
az elnyert támogatási összegnek a megnevezésével közzétételre kerülnek a www.hatvan.hu 
weboldalon. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 1. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
89/2013. (VI. 25.) számú 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.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között kötendő együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
Kétszer is végigolvastam. 4 évre írunk alá szerződést 1 osztállyal.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes 
5 évre kötünk. 
 
Kovács János a Szent István Általános Iskola igazgatója  
A Bosch 4 évig végigviszi az osztályt. Az óvodánál is egyre bővült a kapcsolat és fejlődött. Mindenkinek ez 
az érdeke. Ha tovább mennek felsőfokúra, annak nincs semmi akadálya. 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
A tervezetben az áll, hogy a Bosch dolgozóinak gyermekeit támogatják. Nehéz lesz haladó osztályt indítani. 
Emelt szintű legyen, ha már a Bosch támogatja. A Bosch óvodából lesz egy adott létszámú iskolás és ahhoz 
csak hozzá kell válogatni a többit. A megfelelő pedagógusok rendelkezésre állnak-e? Ez plusz feladat, 
például az idegennyelv miatt.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
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: 
 
90/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között kötendő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal a Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel (székhely: 3000 
Hatvan, Robert Bosch út 1.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (székhely: 1051 
Budapest, Nádor utca 32.) a Szent István Általános Iskolában (székhely: 3000 Hatvan, BajcsyBajcsy- 
Zsilinszky út 8.) a Robert Bosch Elektronikai Kft. dolgozói által elhelyezendő tanulók 
által igénybe veendő emelt szintű szolgáltatásokra vonatkozóan. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel 
(székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
(székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.) kötendő együttműködési megállapodás 1. sz. 
kiegészítését jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét az együttműködési megállapodás 1. sz. kiegészítésének aláírására. 
 
Határid ő: 2013. július 2. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés az „Otthonom: Hatvan” című fotókönyv kiadásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
Jelent már meg ilyen jellegű könyv három nyelven 2003-ban, sok információval Hatvanról. A mostaniba 
nem 3 év arculatát kellene összevonni, hanem az elmúlt tíz évét. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
91/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az „Otthonom: Hatvan” című fotókönyv kiadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Otthonom: Hatvan” című fotókönyv kiadásához 
szükséges bruttó 3.951.440.,- Ft-ot a kiadvány értékesítéséből adódó bevételből fedezi. 
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Határid ő: 2013. október 31. (elkészítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján 
 
6. napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános 
iskolák 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
Jó irányba halad a pedagógia. Minden szempontból maximálisan ellátják a feladataikat. Az életre való 
felkészülésben is segítenek. A szakember és az eszközellátás is megfelelőnek tűnik egy kívülállónak, de aki 
ott dolgozik, annak már lehet, hogy nem annyira. Remélem a jövő évi beszámolóban már olvashatjuk az 
egyéb szakemberek értékelését is.  
 
Ludányi Brigitta köznevelési referens 
Örömteli hír érkezett a Kossuth Lajos Általános Iskolából, Heves megye legjobb iskolájának választották. Ez 
a cím és a vándorserleg végleg az iskolánál marad. Gratulálunk hozzá. 
 
Kovács János, a Szent István Általános Iskola igazgatója  
Egyszer elnyerni még lehet, másodszor már lehet, hogy nem véletlen, de háromszor egymást követő évben, 
akkor abban már van tudás. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese 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: 
 
92/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános 
iskolák 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 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 Bálint út 44.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. 
nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
93/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános 
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iskolák 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 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 Lázár út 49-51.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. 
nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
94/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános 
iskolák 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 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.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. 
nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
95/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános 
iskolák 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 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 
Kálmán út 13.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak az ötödik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
96/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános 
iskolák 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 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 
Alfréd utca 3.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a hatodik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
97/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános 
iskolák 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 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.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a hetedik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
98/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános 
iskolák 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
nyolcadik határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
99/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános 
iskolák 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
kilencedik határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
100/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános 
iskolák 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Géza fejedelem utca 2.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. tanévről 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a tizedik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
101/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános 
iskolák 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 1.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
tizenegyedik határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
102/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános 
iskolák 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. út 8.) – a jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese 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: 
 
103/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gesztenyéskert Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 2013. augusztus 1. napjától a 10 dajka álláshely helyett 11 dajka álláshelyet, 
valamint a 2 egyéb dolgozói álláshely helyett 3 egyéb dolgozói álláshelyet engedélyez. Az 1 dajka álláshely 
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és az 1 egyéb dolgozói álláshely bővítésnek pénzügyi fedezeteként a Robert Bosch Elektronikai Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) által havonta fizetendő rendszeres működtetési hozzájárulás 
szolgál. 
 
Határid ő: 2013. július 31. (értesítésre) 
     2013. július 31. (pénzügyi fedezet beépítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
104/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
figyelembe véve a Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), a Csicsergő 
Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), a Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Gódor Kálmán utca 13.), a Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.), a 
Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) és a Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) esetében az óvodák vezetőinek a heti kötelező óraszámát 6 órában, míg a 
Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) óvodavezetőjének a heti kötelező 
óraszámát 4 órában állapítja meg.   
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
105/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013/2014. nevelési évben is engedélyezi a 2 fejlesztő 
óvodapedagógus álláshelyet. Óhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Napsugár Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) közalkalmazotti állományában, Újhatvanban az 1 fő fejlesztő 
óvodapedagógus a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) személyi állományában van. 
Munkaidejük megosztásra kerül az érintett településrész óvodái között.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
106/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013/2014. nevelési évben is engedélyezi az 1 fő 
rendszergazda álláshelyet. Újhatvanban az 1 fő rendszergazda a Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan,Bajcsy-Zsilinszky út 10.) közalkalmazotti állományában van. Munkaideje megosztásra kerül a 
település óvodái között.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak az ötödik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
107/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013/2014. nevelési évben indítandó óvodai csoportok 
számát az alábbiak szerint határozza meg: 
1. óhatvani városrészben összesen: 17 csoport 
a) Brunszvik Teréz Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 

 4 óvodai csoport; 
b) Napsugár Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 

4 óvodai csoport; 
c) Százszorszép Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 

6 óvodai csoport; 
d) Vörösmarty téri Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

3 óvodai csoport; 
2. újhatvani városrészben összesen: 14 csoport 
e) Csicsergő Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 

3 óvodai csoport; 
f) Gesztenyéskert Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 

8 óvodai csoport; 
g) Varázskapu Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 

3 óvodai csoport. 
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Mindegyik óvodai csoport a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletében 
meghatározott átlaglétszám (20 fő) felett szervezhető, és az óvodavezetők a más településről jelentkezett 
gyermekeket is felvehetik. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a hatodik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
108/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi B. út 44.) a feladatok ellátása érdekében 2013. szeptember 1. napjától 1 pedagógiai asszisztensi 
álláshelyet és az óvodatitkár 4 órás munkaidejének plusz 2 órával való növelését engedélyezi. 
 
Határid ő: 2013. június 28. (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a hetedik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
109/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) a feladatok ellátása érdekében 2013. szeptember 1. napjától 1 pedagógiai asszisztensi 
álláshelyet, 1 fő óvodapszichológusi álláshelyet és az óvodatitkár 4 órás munkaidejének plusz 2 órával való 
növelését engedélyezi. Az óvodapedagógus munkaideje megosztásra kerül az újhatvani településrész óvodái 
között.  
 
Határid ő: 2013. június 28. (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
nyolcadik 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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110/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gesztenyéskert Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) a feladatok ellátása érdekében 2013. szeptember 1. napjától 2 pedagógiai 
asszisztensi álláshely kialakítását engedélyezi. 
 
Határid ő: 2013. június 28. (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
kilencedik határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
111/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Napsugár Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán utca 13.) a feladatok ellátása érdekében 2013. szeptember 1. napjától 1 pedagógiai asszisztensi 
álláshelyet és az óvodatitkár 4 órás munkaidejének plusz 2 órával való növelését engedélyezi. 
 
Határid ő: 2013. június 28. (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a tizedik 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
112/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Százszorszép Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) a feladatok ellátása érdekében 2013. szeptember 1. napjától 2 pedagógiai asszisztensi 
álláshelyet és az óvodatitkár 4 órás munkaidejének plusz 4 órával való növelését engedélyezi. 
 
Határid ő: 2013. június 28. (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
tizenegyedik határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
113/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Varázskapu Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) a feladatok ellátása érdekében 2013. szeptember 1. napjától 1 pedagógiai asszisztensi álláshelyet és 
az óvodatitkár 4 órás munkaidejének plusz 2 órával való növelését engedélyezi. 
 
Határid ő: 2013. június 28. (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
tizenkettedik határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
114/2013. (VI. 25.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a 2013/2014. nevelési év indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vörösmarty téri Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) a feladatok ellátása érdekében 2013. szeptember 1. napjától 0,5 pedagógiai asszisztensi 
álláshelyet, 1 fő óvodapszichológusi álláshelyet és az óvodatitkár 4 órás munkaidejének plusz 2 órával való 
növelését engedélyezi. Az óvodapedagógus munkaideje megosztásra kerül az óhatvani településrész óvodái 
között.  
 
Határid ő: 2013. június 28. (a határozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 
 
7. napirendi pont 
Egyebek 
 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnök-
helyettese megköszönte a munkát és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt el. A zárt 
ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
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  ………………………………………… 
         Tarsoly Imre 
      a bizottság elnöke 

 
  
   


