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JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2013. augusztus 29-én 8:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 

 Csuvikovszky Lajos  a bizottság tagja 

 

 Igazoltan voltak távol 
 dr. Zsemberovszky Mária           a bizottság tagja 
 Kondek Zsolt            a bizottság tagja 
 
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 dr. Paronai Richárd aljegyző 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívottak: 

 Simon Attiláné a Napsugár Óvoda vezetője 

   
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 3 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Köves Gábor 
Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
131/2013. (VIII. 29.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2013. augusztus 29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

N a p i r e n d :  

Nyílt ülés: 
1. Előterjesztés a 2013/2014. nevelési év indításáról 



2 

             Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
             Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a 2013/2014. nevelési év indításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
132/2013. (VIII. 29.) 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 indításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013/2014. nevelési évben a  
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 5. 
§-a alapján  engedélyezi: 
 

a) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 44.) kiscsoportjában 
a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 

b) Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-51.) nagycsoportjában 
a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 

c) Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) két vegyes 
és egy nagycsoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os 
túllépését; 

d) Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. út 13.) nagycsoportjában a 
törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 

e) Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.) két nagycsoportjában 
a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 

f) Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 9.) középső csoportjában, 
valamint nagycsoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os 
túllépését; 

g) Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) középső 
csoportjában és nagycsoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 
20%-os túllépését. 

 
Határid ő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: intézményvezetők 
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Tarsoly Zsolt a bizottság elnöke 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételt és a rendkívüli ülést befejezettnek nyilvánította. 
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


