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JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2014. szeptember 9-én 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 

  dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

    Lukács László            törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 

    Bánkutiné Katona Mária           gazdálkodási irodavezető 

    Reviczkiné Pusztai Anett           közművelődési referens 

    Pető Lászlóné             a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 

   Tormáné Tóth Éva            a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 

Tircsi Erika a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 

Simon Attiláné a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 

Ludányi Mária a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 

Varsányiné Kondek Mónika a Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 

Padányiné Kalocsai Edit a 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 elnökhelyettest 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: 
 
166/2014. (IX. 9.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2014. szeptember 9-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
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N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 

 
1. Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 

2. Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 Előadó az 1-2. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

3. Előterjesztés a Civil Alap 2014. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 
 

4. Előterjesztés a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról 
Előadó a 3-4. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető  

 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd alpolgármester 
 
 

Lukács László törvényesség ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
Tisztelt Bizottság, engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal új 
jegyzői irodavezetőjét, illetve megbízott aljegyzőjét dr. Kovács Évát, aki szeptember 1-től látja el a hivatali 
feladatait. Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság, valamint a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
koordinációja is hozzá fog tartozni. 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
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: 
 
167/2014. (IX.9.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
2. napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
(dr. Zsemberovszky Mária kiment az ülésteremből. Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4.) 
 
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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168/2014. (IX.9.) 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 önkormányzat 2014. I. félévi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. I. félévi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 12. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Civil Alap 2014. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
Volt-e olyan pályázó, aki formailag nem felelt meg? 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Nem volt ilyen pályázó. Azok közül, akik beadták a pályázatot, egyetlen egy egyesület nem kapott 
támogatást. Volt két keret, a nemzetiségi, illetve az egyházi, amelyből 651.000. Ft. megmaradt. Ennek az 
összegnek az átcsoportosítását fogjuk majd javasolni, tekintettel arra, hogy nagy számú pályázat érkezett be. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Szeretnék érintettséget bejelenteni. Nem kívánok szavazni. 
 
(dr. Zsemberovszky Mária bejött az ülésterembe. Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5.) 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki az 5 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
169/2014. (IX.9.) 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 Civil Alap 2014. évi augusztusi pályázati 
kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014 (2.14) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalékból 751.000,-Ft-ot, valamint a hatvani civil szervezetek 
támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keret második 
félévi keretösszegét, 195.000,- Ft-ot pályázat hiányában, az Egyházi keretből 651.000,-Ft-ot a beérkezett 
pályázatok alacsony száma miatt, a Szociális keretből 95.000,-Ft-ot átcsoportosít. Ezen összegekből 
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975.000,-Ft az Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret második félévi keretösszegéhez 
kerül, mely így 4.550.000,- Ft-ra emelkedik, 484.000,-Ft a Sportfeladatokat, célokat támogató keret második 
félévi keretösszegéhez kerül, mely így 1.680.000,-Ft-ra emelkedik, és 233.000,-Ft az Ifjúsági keret második 
félévi keretösszegéhez kerül, mely így 1.013.000,-Ft-ra emelkedik. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 22. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
170/2014. (IX.9.) 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 Civil Alap 2014. évi augusztusi pályázati 
kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató 
keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett 
összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás 
Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 22. (értesítésre) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
171/2014. (IX.9.) 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 Civil Alap 2014. évi augusztusi pályázati 
kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott 
pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi 
költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, 
szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 22. (értesítésre) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
172/2014. (IX.9.) 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 Civil Alap 2014. évi augusztusi pályázati 
kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil 
szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 
14.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 22. (értesítésre) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
173/2014. (IX.9.) 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 Civil Alap 2014. évi augusztusi pályázati 
kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil 
szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 
14.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 22. (értesítésre) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
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: 
 
174/2014. (IX.9.) 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 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 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 
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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: 71.361,- Ft 
− Kerekítés: -11,- Ft 
− Kereset mindösszesen: 371.350,- Ft 

 
Határid ő: 2014. szeptember 14.  
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
175/2014. (IX.9.) 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 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 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: -23,- Ft 
− Kereset mindösszesen: 358.050,- Ft 

 
Határid ő: 2014. szeptember 14.  
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
176/2014. (IX.9.) 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 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 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: 
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− 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: 2,- Ft 
− Kereset mindösszesen: 389.650,- Ft 

 
Határid ő: 2014. szeptember 14.  
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
177/2014. (IX.9.) 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 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 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: -11,- Ft 
− Kereset mindösszesen: 371.350,- Ft 

 
Határid ő: 2014. szeptember 14.  
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
178/2014. (IX.9.) 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 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 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 
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− Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 20.000,- Ft 
− Kereset összesen: 392.936,- Ft 
− Kerekítés: 14,- Ft 
− Kereset mindösszesen: 393.950,- Ft 

 
Határid ő: 2014. szeptember 14.  
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
179/2014. (IX.9.) 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 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 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): 256.912,- Ft 
− Intézményvezetői pótlék (40%): 66.299,- Ft 
− Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 10.000,- Ft 
− Kereset összesen: 333.211,- Ft 
− Kerekítés: -11,- Ft 
− Kereset mindösszesen: 333.200,- Ft 

 
Határid ő: 2014. szeptember 14.  
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
180/2014. (IX.9.) 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 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 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): 290.062,- Ft 
− Intézményvezetői pótlék (40%): 66.299,- Ft 
− Munkaközösség-vezetői pótlék (5%):  8.287,- Ft 
− Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 10.000,- Ft 
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− Kereset összesen: 374.648,- Ft 
− Kerekítés: 2,- Ft 
− Kereset mindösszesen: 374.650,- Ft 

 
Határid ő: 2014. szeptember 14.  
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
Egyebekben van-e valakinek hozzászólása? 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Ez az éves rendes bizottsági ülésből az utolsó, ezért most szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
Én is úgy gondolom, hogy itt a hivatalban és nagyon jó munkát végeztek az itt dolgozók. Nagyon szépen 
köszönöm mindenkinek az elmúlt négy évben végzett munkáját.   
 
Lukács László törvényesség ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
Elnézést kérek, mert van egy új kolleganőnk, akit elfelejtettem bemutatni az új aljegyzővel egyidejűleg. 
Reviczkiné Pusztai Anett az új közművelődési referensünk, aki Dalnoki Brigitta feladatait látja el. 
 
Csuvikovszky Lajos bizottsági tag 
Én is szeretnék elköszönni a hivatal dolgozóitól. Igen sokat segítettek az elmúlt 16 év alatt, miközben 
különböző pozíciókban voltam, és próbáltam Hatvan városért tenni a magam erejéhez mérten. Szép időszak 
volt, de úgy gondoltam, hogy a következő ciklusban már nem kívánok tevékenykedni.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


