
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2014. 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 

  Csuvikovszky Lajos  a bizottság tagja 

     dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 

   
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

    Lukács László            törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 

    Ferencz Beatrix            Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója 

                Pető Lászlóné Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 

 Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 

 Tircsi Erika Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 

 Simon Attiláné Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 

 Varsányiné Kondek Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 

 Padányiné Kalocsai Edit Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője   

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 

    
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 bizottsági elnök-helyettest jelöljük ki. Amennyiben 
ezzel egyetértenek, kérem, igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással megválasztotta Köves Gábor 
Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan 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: 
 
95/2014. (V. 28.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2014. május 28-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. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

2. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról 



 
3. Előterjesztés a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 

 
4. Előterjesztés a 2014/2015. nevelési év indításának előkészítéséről 

 Előadó az 1-4. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 

5. Egyebek 
 
N a p i r e n d: 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a tanulmányi versenyeken való részvétel és a tanulmányi kirándulások támogatásáról 
 Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
96//2014. (V.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról 
 
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 az 5 határozati javaslatról a módosító indítvány figyelembe vételével. Észrevétel 
nem volt, ezért kérte, hogy aki az 5 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
97/2014. (V.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 31. napi hatállyal összeolvadással 
megszünteti a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) és a  Hatvany Lajos 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) elnevezésű intézményeit, 
mellyel párhuzamosan azok jogutódjaként 2014. június 1. napi hatállyal önálló jogi személyiségű, önállóan 
működő költségvetési szervet hoz létre Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény elnevezéssel a hatvani 
5231/2 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Kossuth tér 11. szám alatti székhellyel, és a jelen határozat 
mellékletét képező megszüntető okiratokat és alapító okiratot elfogadja, melyek aláírására felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét; a képviselő-testület az integrált intézmény létszámkeretét 10 főben állapítja 
meg. 
 
Határid ő: 2014. május 31. (a megszüntető okirat és az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
98/2014. (V.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3.)  igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2012. február 1. napjától 2015. január 
31. napjáig tartó határozott időre, határozatlan idejű közalkalmazotti munkakör létesítése mellett megbízott 
Ferencz Beatrixot  magasabb vezetői feladatainak ellátása alól az intézménynek a Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjteménnyel való összeolvadásával párhuzamosan, 2014. május 31. napi hatállyal felmenti. 
Ezzel párhuzamosan, határozatlan idejű közalkalmazotti munkakörét megtartva 2014. június 1. napjától 
megbízza az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.)  igazgatói 
feladatainak ellátásával az intézmény magasabb vezetői pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 
2014. augusztus 31. napjáig. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
- a F fizetési osztály 7 fizetési fokozat garantált illetménye:    149.145,- Ft                                                                           
- összesen:          149.145,- Ft 
- összesen kerekítve:         149.100,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):    205.900,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):                      45.000,- Ft 
- mindösszesen:          400.000,- Ft 
 
Határid ő: 2014. május 30. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
99/2014. (V.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2012. 
szeptember 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig tartó határozott időre, határozatlan idejű közalkalmazotti 
munkakör létesítése mellett megbízott Dr. Ozsváth Gábor Dánielt magasabb vezetői feladatainak ellátása 
alól, az intézmény összeolvadásával párhuzamosan, 2014. május 31. napi hatállyal felmenti. Felkéri az 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény megbízott igazgatóját, hogy Dr. Ozsváth Gábor Dániel 
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján állapítsa meg.  
 
Határid ő: 2014. május 31. (a munkajogi dokumentum kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
100/2014. (V.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. június 1. napi hatállyal megalapításra kerülő 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) elnevezésű intézmény 
igazgatói (magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a 2014. 
szeptember 1 – 2017. augusztus 31. napig terjedő határozott időtartamra vonatkozóan a jelen határozat 
melléklét képező tartalommal.  
 
Határid ő: 2014. június 13. (a pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
101/2014. (V.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Széchenyi 
Zsigmond Könyvtár és a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési előirányzatainak 
maradványát 2014. június 1-jei hatállyal az újonnan létrejövő Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
intézmény előirányzataként rendeli módosítani. 
 
Határid ő: 2014. június 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
102/2014. (V.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi B. út 44.) 265/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 324/2013. 
(V. 30.) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 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. 
 
Határid ő: 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
103/2014. (V.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Mészáros L. út 49-51.) 266/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 325/2013. (V. 
30.) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 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. 
 
Határid ő: 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
104/2014. (V.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 267/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 431/2011. 
(VII. 21.), 525/2011. (IX. 14.), valamint 326/2013. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozattal módosított 



alapító okiratát 2014. július 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. 
 
Határid ő: 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
105/2014. (V.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Gódor K. u. 13.) 268/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 327/2013. (V. 30.) 
számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 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. 
 
Határid ő: 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
106/2014. (V.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Hajós A. u. 3.) 269/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 328/2013. (V. 30.) 
számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 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. 
 
Határid ő: 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
107/2014. (V.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Jókai u. 9.) 270/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 479/2012. (VII. 11.), 
valamint 329/2013. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 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. 
 
Határid ő: 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
108/2014. (V.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 271/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 330/2013. 
(V. 30.) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 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. 
 
Határid ő: 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a 2014/2015. nevelési év indításának előkészítéséről 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
109/2014. (V.28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2014/2015. nevelési év indításának előkészítéséről 
szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportok 
számát az alábbiak szerint határozza meg: 
1. óhatvani városrészben összesen: 17 csoport 
a) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 

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

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

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



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

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

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

3 óvodai csoport. 
 
Mindegyik óvodai csoport a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. sz. mellékletében 
meghatározott átlaglétszám (20 fő) felett szervezhető, és az óvodavezetők a más településről jelentkezett 
gyermekeket is felvehetik. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
5. napirendi pont 
Egyebek 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt el. 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 ...................................... ........................................  
 Köves Gábor Nándorné        Tarsoly Imre  
  a bizottság elnök-helyettese        a bizottság elnöke
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