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JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2014. október 29-én 14:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 
   Tarsoly Imre             a bizottság elnöke 

 Tóth György István a bizottság elnök-helyettese 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja 

 Dr. Freili Géza  a bizottság tagja 

     Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

  

 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

  dr. Szikszai Márta jegyző 

 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

    Bánkutiné Katona Mária           gazdálkodási irodavezető 

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 tagot 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: 
 
191/2014. (X. 29.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2014. október 29-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 Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  

 
2. Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekének ellátásáról  

Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető  
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
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3. Egyebek 

 
1. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget ezzel a módosítással. A költségvetésünkbe beépítésre kerültek 
azok a bevételek és kiadások, amelyeket az elmúlt 3 hónapban a képviselő-testület jóváhagyott.  
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Érdemben nem tudok dönteni, mivel későn kaptam meg az anyagot és nem volt elég időm ennek 
áttanulmányozására. Amennyiben mód van rá, a jövőben pár nappal a bizottsági ülés előtt kapjuk meg az 
anyagot. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A bizottsági anyag a mostaninál hamarabb kerül megküldésre. A szervezeti és működési szabályzatunk 
szerint 3 nappal az ülés előtt meg kell kapniuk az anyagot, ennek mi eleget is szoktunk tenni. A csütörtöki 
testületi ülés hetében tartjuk a bizottsági üléseket és az előtte lévő pénteken szoktuk kiküldeni az anyagot. A 
mostani eset elég speciális volt, hiszen múlt hét csütörtökön tartottuk az alakuló testületi ülést. Ezt egy 
hosszú hétvége követte, ezért tudtuk csak tegnapelőtt az anyagot továbbítani. 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Sejtettem, hogy ez lehet az ok. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Vannak pótanyagok, melyeket később tudunk küldeni, de nem ez a jellemző. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással 
a következő határozatot hozta: 
 
192/2014. (X.29.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 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 
Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekének ellátásáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Inkább szakmai kíváncsiság a részemről, hogy mit takar a kevert fejlődési zavar szakkifejezés? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Valószínűleg arra gondoltak, hogy többféle problémája van a gyermeknek.  
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Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Vannak gyermekek, akik halmozottan hátrányos helyzetűek, SNI kóddal rendelkeznek. Az iskolákban ezeket 
a nevük mellett fel is tüntetjük, de a fenti kifejezést nem használjuk. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Orvosi szakértőtől ered ez a kifejezés. Lehet, hogy a kódok nem lettek felsorolva, hanem összevont 
kifejezést használtak helyette. 
 
Egyéb 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: 
 
193/2014. (X.29.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Csicsergő Óvoda sajátos nevelési 
igényű gyermekének ellátásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja 2014. november és december hónapban a 
Hatvani Csicsergő Óvodába (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) járó kevert fejlődési zavarú 
gyermek ellátására szükséges 56.000,- Ft költséget Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 
14.) önkormányzati rendelet alapján az általános tartalék terhére. 
 
Határid ő: 2014. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Egyebek 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Tartalmilag sokféle feladata lesz a bizottságnak. Mennyire érintjük az oktatást?  
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
Van civil és sport, valamint köznevelési referensünk. Az iskolák pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központhoz tartoznak.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Van kapcsolatunk a központtal? 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
Természetesen van.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az iskolák fenntartása kettős, a fenntartójuk a KLIK, a működtetője pedig az önkormányzat. Közösen kell 
dolgoznunk.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az oktatás, nevelés tartozik a KLIK-hez, minden más pedig az önkormányzathoz. 
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Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A kultúrából mi tartozik a bizottsághoz? Az összes városi kulturális intézmény ide tartozik? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, fenntartók és működtetők is vagyunk. 
 
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 tagja         a bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 


