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JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2013. szeptember 12-én 9:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 Csuvikovszky Lajos  a bizottság tagja 

 

 Igazoltan voltak távol 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 
 dr. Zsemberovszky Mária           a bizottság tagja 
 
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 dr. Paronai Richárd aljegyző 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívottak: 

 Simon Attiláné a Napsugár Óvoda vezetője 

 Varsányiné Kondek Mónika a Varázskapu 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 Kondek Zsolt képviselőt jelöljük ki. Amennyiben ezzel egyetértenek, kérem 
igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Kondek Zsoltot 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: 
 
133/2013. (IX. 12.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2013. szeptember 12-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

N a p i r e n d :  

Nyílt ülés: 
 

1. Előterjesztés a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról 
             Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
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2. Előterjesztés a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola 
Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatásának támogatásáról 

             Előadó: Simon Tamás sport- ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
             Előterjesztő az 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 7 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 7 határozati 
javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
134/2013. (IX. 12.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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): 270.627,- Ft 
− Intézményvezetői pótlék (40%):                   61.858,- Ft 
− Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):                    15.000,- Ft 
− Kereset összesen:         347.485,- Ft 
− Kerekítés:                   15,- Ft 
− Kereset mindösszesen:        347.500,- Ft 

 
Határid ő: 2013. szeptember 16.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
135/2013. (IX. 12.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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: 
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− Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 262.895,- Ft 
− Intézményvezetői pótlék (40%):                   61.858,- Ft 
− Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):                    10.000,- Ft 
− Kereset összesen:         334.753,- Ft 
− Kerekítés:                   47,- Ft 
− Kereset mindösszesen:        334.800,- Ft 

 
Határid ő: 2013. szeptember 16.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
136/2013. (IX. 12.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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):        278.359,- Ft 
− Intézményvezetői pótlék (40%):                    61.858,- Ft 
− Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):                      25.000,- Ft 
− Kereset összesen:         365.217,- Ft 
− Kerekítés:                   17,- Ft 
− Kereset mindösszesen:        365.200,- Ft 

 
Határid ő: 2013. szeptember 16.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
137/2013. (IX. 12.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Gódor Kálmán u. 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):         270.627,- Ft 
− Intézményvezetői pótlék (40%):                     61.858,- Ft 
− Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):                       15.000,- Ft 
− Kereset összesen:         347.485,- Ft 
− Kerekítés:                   15,- Ft 
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− Kereset mindösszesen:        347.500,- Ft 
 
Határid ő: 2013. szeptember 16.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
138/2013. (IX. 12.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Hajós Alfréd u. 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):         286.091,- Ft 
− Intézményvezetői pótlék (40%):                     61.858,- Ft 
− Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):                      20.000,- Ft 
− Kereset összesen:         367.949,- Ft 
− Kerekítés:                   49,- Ft 
− Kereset mindösszesen:        367.900,- Ft 

 
Határid ő: 2013. szeptember 16.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
139/2013. (IX. 12.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Jókai utca 9.) óvodavezetője, Varsányiné Kondek Mónika 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):        239.698,- Ft 
− Intézményvezetői pótlék (40%):                    61.858,- Ft 
− Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):                      10.000,- Ft 
− Kereset összesen:         311.556,- Ft 
− Kerekítés:                   44,- Ft 
− Kereset mindösszesen:        311.600,- Ft 

 
Határid ő: 2013. szeptember 16.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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140/2013. (IX. 12.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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): 270.627,- Ft 
− Intézményvezetői pótlék (40%):                    61.858,- Ft 
− Munkaközösség-vezetői pótlék (5%):                                     7.732,- Ft 
− Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):                      10.000,- Ft 
− Kereset összesen:         350.217,- Ft 
− Kerekítés:                   17,- Ft 
− Kereset mindösszesen:        350.200,- Ft 

 
Határid ő: 2013. szeptember 16.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola 
Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatásának támogatásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Simon Tamás sport- ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az időpontok már egyeztetésre kerültek. A szervezés kész, csak az összeget kérnék támogatásként. 
 
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: 
 
141/2013. (IX. 12.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Markovits 
Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatásának támogatásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 

természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda 
ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója, továbbá mint a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhelye: 3000 Hatvan, Ratkó József út 10) működtetője egyetért 
azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda bérlője, a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) intézményi úszásoktatás céljára 
albérletbe adja. 
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2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 16-tól 2013. december 31-ig 

biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét mindösszesen 264.600,-Ft+ÁFA összegben, mely összeg 
az intézmény éves költségvetésében rendelkezésre áll. 

 
Határid ő: 1.) 2013. szeptember 16. (az albérleti szerződés megkötésére) 
      2.)  2013. december 31.  
Felelős: 1.) a közoktatási intézmény vezetője  
      2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
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. 
 
 
 
 
 

 ...................................... ....................................  
       Kondek Zsolt  Tarsoly Imre  
          bizottsági tag  a bizottság elnöke 


