
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2015. augusztus 10-én 8:30 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 tagja 

 Dr. Freili Géza  a bizottság tagja 

 
Igazoltan voltak távol: 

 Tóth György István a bizottság elnök-helyettese 

 Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

 

 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

    dr. Szikszai Márta jegyző 

  dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

  Ludányi Brigitta köznevelési referens 

  Bicsok Gáborné Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője-helyettese 

  Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 

  Tircsi Erika Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 

  Nagy Zsoltné 

  Pappné Dr. Forgács Edit Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
igazgatója 

  Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 

   
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 3 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 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással megválasztotta Köves Gábor Nándorné 
bizottsági tagot 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
101/2015. (VIII. 10.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2015. augusztus 10-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 Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola tehetséggondozó programjának 
támogatásáról  

 
2. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetőjének megbízásáról 

 
3. Előterjesztés a 2015/2016. nevelési év indításának előkészítéséről  

 
Előterjesztő az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

 
4. Előterjesztés a 2015/2016. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről  

 
 Előadó az 1-4. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola tehetséggondozó programjának 
támogatásáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
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: 
 
102/2015. (VIII.10.) 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 Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola tehetséggondozó programjának támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) számára a 2015/2016. tanévben a 300 órát 
magába foglaló tehetséggondozó program költségigényét, a 2015. december 31-ig felmerülő bruttó 250.000,-
Ft óradíj és 74.250,-Ft járulék, mindösszesen 324.250,-Ft összeget a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről 
szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet alapján az általános tartalék terhére. A fennmaradó összeg 
648.500,- Ft figyelembe vételre kerül a 2016. évi költségvetés tervezésekor. Egyúttal felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét, hogy az erre vonatkozó megállapodást megkösse a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetőjének megbízásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 



Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Kérnénk egy rövid bemutatkozást. 
 
Nagy Zsoltné óvodapedagógus 
Jelenleg nem áll rendelkezésre vezetői pályázat, egy átmeneti időszakról lenne szó. Nagy Zsoltné Kis 
Gabriella vagyok. Hatvanban élek gyerekkorom óta. 25 éve dolgozom óvodapedagógusként. A diploma 
mellett 2 szakvizsgát is szereztem. Ezek közül az egyik, a közoktatás vezetői szakvizsga. Ezen kívül 
köznevelési szakértőként is dolgozom. Négy szakterületem: pedagógiai értékelés, pedagógusminősítés, 
tanfelügyelet és helyzetértékelés. Idén januártól pedig mesterpedagógus fokozatba kerültem. A Hatvani 
Százszorszép Óvodában 8. éve dolgozom, két éve intézményvezető-helyettesként. Ezáltal ismerem a vezetői 
feladatokat, vezetői folyamatokat. Az elsődleges célom, - hogyha bizalmat kapok-, az lenne, hogy az 
elődeim által megteremtett értékeket képviseljem, tovább vigyem, illetve további fejlődés elérése.  
 
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: 
 
103/2015. (VIII.10.) 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 Százszorszép Óvoda vezetőjének 
megbízásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetői feladatainak 
ellátásával Nagy Zsoltné óvodapedagógust bízza meg 2015. augusztus 31. napjától az óvodavezetői pályázat 
eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2016. június 30. napjáig. Az illetményét a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg.  

 
Nkt. 7. sz. melléklete szerinti garantált illetmény:                                                            356.361 Ft 
- Illetménypótlékok: 
intézményvezetői pótlék:                                                                                                    68.200 Ft 
(2015.08.31.-2016.06.30.) 
Kereset-kiegészítés (2015.08.31.-2016.06.30.)                 20.000 Ft 
Kereset összesen:                                                                                                              444.561 Ft 
Kerekítés:                                                                                                                                + 39 Ft 
Kereset mindösszesen:                                                                                                      444.600 Ft 
 

H a t á r i d ő: 2015. augusztus 19. a munkajogi dokumentumok kiadására. 

F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a 2015/2016. nevelési év indításának előkészítéséről  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 



 
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: 
 
104/2015. (VIII.10.) 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 2015/2016. 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 2015/2016. 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. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a 2015/2016. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről  
 
Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
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: 
 
105/2015. (VIII.10.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. számú melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 2015/2016. nevelési 
évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján engedélyezi: 



 
− a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-51.) mindhárom vegyes 

csoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 

− a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.)  nagy-középső 
 (Katica) csoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 

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

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

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

Határid ő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: intézményvezetők 
 
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 az ülést befejezettnek nyilvánította.  
 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 

 ...................................... ........................................  
 Köves Gábor Nándorné       Tarsoly Imre  
         a bizottság tagja       a bizottság elnöke 
 
 


