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

Bizottságának 2014. szeptember 25-én a Városháza kistermében 745órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes 
 Kondek Zsolt bizottsági tag  
 
Igazoltan voltak távol: 
 dr. Zsemberovszky Mária bizottsági tag 
 Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
  Dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 Malek Anett jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes az 5 
bizottsági tagból 3 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 
Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettest 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
181/2014. (IX.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
2014. szeptember 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosításáról 
 

2. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 
49/2008. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3. Előterjesztés a hatvan városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról 

Előterjesztő az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd alpolgármester 
 

4. Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Magyar Wing Tsun Egyesület hatvani 
csoportja részére 

 
Előadó az 1-4. pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 

 
 



1. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
182/2014. (IX.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) 440/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, alapító 
okiratát 2014. október 1. napi hatálybalépés 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. 
 
Határidő: 2014. október 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirend 
Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 
49/2008. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelet 
tervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
183/2014. (IX.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek 
alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
3. napirend 
Előterjesztés a hatvan városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Ebben az előterjesztésben a bérek kerekítéséről van szó, amiről már a múlt alkalommal döntöttünk, csak egy 
kis módosítás történik. 
 



Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 
határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
184/ 2014. (IX.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvan városi óvodák intézményvezetőinek 
bérmódosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 699/2014. (IX.11.) számú határozatát akként módosítja, 
hogy a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) óvodavezetője, Pető 
Lászlóné illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 290.062,- Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%):                   66.299,- Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):               15.000,- Ft 
Kereset összesen:         371.361,- Ft 
Kerekítés:                 +39,- Ft 
Kereset mindösszesen:        371.400,- Ft 

 
Határidő: azonnal (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
 
185/2014. (IX.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvan városi óvodák intézményvezetőinek 
bérmódosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 700/2014. (IX.11.) számú határozatát akként módosítja, 
hogy a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) óvodavezetője, 
Tormáné Tóth Éva illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 281.774,- Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%):                   66.299,- Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):               10.000,- Ft 
Kereset összesen:         358.073,- Ft 
Kerekítés:                 +27,- Ft 
Kereset mindösszesen:        358.100,- Ft 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 



 
186/2014. (IX.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvan városi óvodák intézményvezetőinek 
bérmódosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 701/2014. (IX.11.) számú határozatát akként módosítja, 
hogy a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) óvodavezetője, 
Tircsi Erika Bernadett illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 298.349,- Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%):                   66.299,- Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):               25.000,- Ft 
Kereset összesen:         389.648,- Ft 
Kerekítés:                  -48,- Ft 
Kereset mindösszesen:        389.600,- Ft 

 
Határidő: azonnal (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
187/2014. (IX.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvan városi óvodák intézményvezetőinek 
bérmódosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 702/2014. (IX.11.) számú határozatát akként módosítja, 
hogy a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) óvodavezetője, Simon 
Attiláné illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 290.062,- Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%):                   66.299,- Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):               15.000,- Ft 
Kereset összesen:         371.361,- Ft 
Kerekítés:                 +39,- Ft 
Kereset mindösszesen:        371.400,- Ft 

 
Határidő: azonnal (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
 
188/2014. (IX.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvan városi óvodák intézményvezetőinek 



bérmódosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 703/2014. (IX.11.) számú határozatát akként módosítja, 
hogy a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) óvodavezetője, Ludányi 
Mária Magdolna illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 306.637,- Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%):                   66.299,- Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):               20.000,- Ft 
Kereset összesen:         392.936,- Ft 
Kerekítés:                  -36,- Ft 
Kereset mindösszesen:        392.900,- Ft 

 
Határidő: azonnal (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
189/2014. (IX.25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvan városi óvodák intézményvezetőinek 
bérmódosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 705/2014. (IX.11.) számú határozatát akként módosítja, 
hogy a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) óvodavezetője, 
Padányiné Kalocsai Edit illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 298.349,- Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%):                   66.299,- Ft 
Munkaközösség-vezetői pótlék (5%):                              8.287,- Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):               10.000,- Ft 
Kereset összesen:         382.935,- Ft 
Kerekítés:                  -35,- Ft 
Kereset mindösszesen:        382.900,- Ft 

 
 
Határidő: azonnal (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
4. napirend 
Előterjesztés kedvezményes díjú terembérlet odaítéléséről a Magyar Wing Tsun Egyesület hatvani 
csoportja részére 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 



Az egyesület a Bajzában edz és 50%-os teremhasználati díjkedvezményt szeretnének kérni.  
 
Egyéb 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: 
 
190/2014. (IX.25.) 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 szerint átruházott hatáskörében eljárva a Magyar Wing Tsun Egyesület 
(székhely: 1205 Budapest, Mártonffy u. 75/2.) hatvani csoportjának számára 2014. év szeptember-december 
hónapjaira, valamint 2015. év január-június hónapjaira terjedő időszakra 50%-os teremhasználati 
díjkedvezményt biztosít.  

Határidő: 2014. szeptember 26.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
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 rendkívüli 
ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Köves Gábor Nándorné Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság  
 elnök-helyettese elnöke 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


