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JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2014. augusztus 19-én 8:00 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 

    

 Igazoltan volt távol 

    dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 

 

 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

    Lukács László            törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 

Tircsi Erika a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 

Simon Attiláné a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 

Ludányi Mária a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 

Melykóné Tőzsér Judit a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola igazgatója 

Pappné dr. Forgács Edit a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
igazgatója 

Tóth Zsolt a Hatvani Damjanich János Szakisk. és Kollégium igazgatója 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 

    
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettest jelöljük ki. Amennyiben 
ezzel egyetértenek, kérem, igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 3 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
152/2014. (VIII. 19.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2014. augusztus 19-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: 
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1. Előterjesztés a 2014/2015. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
 
2. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola eszközigényéről 

 
3. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) 

pályázatának elbírálásáról 
 

4. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiállításainak megvalósításáról 
Előterjesztő az 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd alpolgármester 
 

5. Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2013/2014. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 

 
6. Beszámoló és tájékoztató a Hatvan városában működő középiskolák 2013/2014. tanévben végzett 

tevékenységéről 
  

7. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák továbbképzési programjának 
jóváhagyásáról 

 Előadó az 1-7. napirendi pontig: Lukács László osztályvezető 
 Előterjesztő az 5-7. napirendi pontig: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 

    elnöke 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a 2014/2015. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Lukács László osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 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: 
 
153/2014. (VIII.19.) 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 2014/2015. nevelési év maximális 
csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 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 a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény alapján engedélyezi: 
 
− a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 44.) kis-középső (Körte) és 

középső-nagy (Szőlő) csoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os 
túllépését; 

− a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-51.) két vegyes (Kék Cinege és 
Zöldike) csoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 

− a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) egy kiscsoportjában 
 (Bóbita), két kis-középső csoportjában (Napraforgó és Katica), két középső-nagy csoportjában (Csillag 
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 és Süni) a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 

− a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. u.13.) kiscsoportjában (Méhecske),  
 középső csoportjában (Süni), valamint a nagy-középső csoportjában (Csiga) a törvényben 
 meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 

− a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 9.) kiscsoportjában (Kamilla), középső 
 csoportjában (Napraforgó) és nagycsoportjában (Boglárka) a törvényben meghatározott maximális 
 csoportlétszám 20%-os túllépését; 

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

Határid ő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: intézményvezetők 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola eszközigényéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Lukács László osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 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: 
 
154/2014. (VIII.19.) 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 Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 
eszközigényéről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) eszközeinek beszerzéséhez, amelynek fedezete, 685.800,-Ft  
Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános 
tartalék terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 22. (megrendelésre) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) 
pályázatának elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Lukács László osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 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: 
 
155/2014. (VIII.19.) 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 igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Közgyűjtemény (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 11.)  igazgatójává (magasabb vezetőjévé)  2014. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 
31. napjáig tartó határozott időre, határozatlan idejű közalkalmazotti munkakör létesítése mellett Ferencz 
Beatrixot nevezi ki. 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. szeptember.1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiállításainak megvalósításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Lukács László osztályvezető 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
Elolvastam az előterjesztést és nem látom az összefüggést. Van három kiállítóhelyünk és szavazzunk meg 
hozzá 20 millió forintot, hogy majd valamikor, valamilyen kiállítást szerveznek? Egy konkrét kiállítást 
jelöltek csak meg.  
 
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 nélkül, 1 tartózkodással 
a következő határozatot hozta: 
 
156/2014. (VIII.19.) 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 kiállításainak megvalósításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) színvonalas kiállításainak megvalósításához, amelynek fedezete, 
20.000.000,-Ft a fejlesztési hitel terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 31.  
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
5. napirendi pont 
Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2013/2014. nevelési évben végzett tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: Lukács László osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 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: 
 
157/2014. (VIII.19.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta az óvodavezetői városi munkaközösség 
2013/2014. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség – jelen határozat 
mellékletét képező – beszámolóját a 2013/2014. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 30. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
6. napirendi pont 
Beszámoló és tájékoztató a Hatvan városában működő középiskolák 2013/2014. tanévben végzett 
tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: Lukács László osztályvezető 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
Egy-két helyen más mondatot használtam volna. „Struktúra és stratégia”. Minden oldalon többször 
fellelhetőek ezek a szavak, amiket más magyar szavakkal lehetett volna helyettesíteni. Legközelebb jobban 
odafigyelve kellene összeállítani az anyagot.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 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: 
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158/2014. (VIII.19.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan városában működő középiskolák 
2013/2014. tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) – jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2013/2014. 
tanévről elfogadja. 
 

Határid ő: 2014. augusztus 30. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót szíveskedjenek 
tudomásul venni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 

Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan városában működő 
középiskolák 2013/2014. tanévben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt az írásbeli 

előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák továbbképzési programjának 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: Lukács László osztályvezető 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
159/2014. (VIII.19.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által 
fenntartott óvodák továbbképzési programjának jóváhagyásáról 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 Bálint út 44.) – a jelen határozat mellékletét képező – továbbképzési tervét elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 25. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
160/2014. (VIII.19.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák továbbképzési 
programjának jóváhagyásáról 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 Lázár út 49-51.) – a jelen határozat mellékletét képező – továbbképzési tervét elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 25. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
161/2014. (VIII.19.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által 
fenntartott óvodák továbbképzési programjának jóváhagyásáról 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.) – a jelen határozat mellékletét képező – továbbképzési tervét elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 25. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
162/2014. (VIII.19.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által 
fenntartott óvodák továbbképzési programjának jóváhagyásáról 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 Kálmán utca 13.) – a jelen határozat mellékletét képező – továbbképzési tervét elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 25. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
163/2014. (VIII.19.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által 
fenntartott óvodák továbbképzési programjának jóváhagyásáról 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 Alfréd utca 3.) – a jelen határozat mellékletét képező – továbbképzési tervét elfogadja. 
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Határid ő: 2014. augusztus 25. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
164/2014. (VIII.19.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által 
fenntartott óvodák továbbképzési programjának jóváhagyásáról 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 utca 9.) – a jelen határozat mellékletét képező – továbbképzési tervét elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 25. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
165/2014. (VIII.19.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által 
fenntartott óvodák továbbképzési programjának jóváhagyásáról 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.) – a jelen határozat mellékletét képező – továbbképzési tervét elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 25. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
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.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 

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


