
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2015. október 27-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 

   Tóth György István            a bizottság elnök-helyettese 

   Köves Gábor Nándorné           a bizottság tagja 

 Kocsis Attiláné a bizottság tagja 

 Dr. Freili Géza  a bizottság tagja 

 

 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről 

  dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

  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 

  Püspökiné Horváth Melinda         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 5 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
158/2015. (X. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2015. október 27-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 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 

 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

2. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói 

értékeléséről 
 

4. Tájékoztató a 2015/2016. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 
intézményeiben 

 
 Előadó az 2-4. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva aljegyző 

   Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

5. Előterjesztés kedvezményes terembérletről szóló határozat módosításáról 
 

 Előadó: dr. Kovács Éva, aljegyző 
Előterjesztő: Tarsoly Imre Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 

 
 

Zárt ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról 
 

 Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az érthetőség miatt szeretném megkérdezni, hogy miért volt rá szükség? Szeretném, ha a nagyobb 
összegekről, fő számokról tájékoztatást kaphatnánk. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A III. negyedévben történt változásokat vezettük végig az előirányzatokon. A változás most eléggé 
nagy tétel, 1 milliárd forint felett van a bevételi és kiadási oldalon is egyaránt. Egyrészt növekedtek 
az állami támogatások igénylésével, amit utólag igényel a város, másrészt a képviselő-testület 
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döntött az elmúlt képviselő-testületi üléseken két nagy projekt visszavonásáról. Egyrészt az Agóra 
pályázat nem valósul meg, másrészt az üveggyárral kapcsolatos terveket sem kívánja megvalósítani 
az önkormányzat. Ennek a bevezetése történt meg bevételi és kiadási oldalon. Nagy tétel még, ami 
érintette az előirányzatokat az, hogy két dolog 2016-ra lett áthelyezve. Egyrészt a műfüves pálya az 
FC Hatvan részére, mivel itt kifutottunk az időből, de ez jövőre megvalósításra kerül, másrészt a 
sportcsarnok, ami szintén 2016-ra tevődik át.  
Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy végignéztük a 2015. évet, és reményeink szerint, a jelenlegi 
tudásunk szerint úgy néz ki, hogy tartható ez a költségvetés, tehát nem lesz gond a finanszírozással. 
Ami a médiában megjelent, az nincsen, tehát jelenleg nincs hitelállománya az önkormányzatnak. 
Folyószámla hitelkeretünk van, de nincs igénybe véve. Az a hitelkeret, amit a képviselő-testület 
megszavazott, az csak egy keret. Tehát kölcsönszerződéssel ez nincs jelenleg lefedve. Egy 
hitelkeretet szeretnénk, ez a szárazmalom megvalósítására lenne, ami 139 millió forint. Ez a 
képviselő-testületi döntés alapján a Kormány részére engedélyezésre felterjesztésre került. 
 
 
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: 
 
159/2015. (X.27.) 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 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és 
az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva 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: 
 
160/2015. (X.27.) 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 képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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3. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói 
értékeléséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Dícséretes az óvodák működésének értékelése. A helyek számát néztem, hogy 120 fő üres hely van. 
Megfelel egy óvodának ez a létszám. Miért van ez? Kell egy biztonsági zóna? Vagy évközben is 
van mozgás? 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Az, hogy ennyi férőhely van, az egy pozitív dolog. Évek óta arra törekszünk, hogy ezeket az óvodai 
csoportokat ugyanolyan számban tudjuk indítani az óvodákban. Az óvónők véleménye, hogy végre 
eljutottunk oda, hogy nem maximális létszámban kell dolgozni. Tehát ez azt jelenti, hogy a 
csoportok általában 20-25 fő közötti létszámban dolgoznak. Ha ezt városi szinten, az összes 
csoportra levetítjük, akkor összejön ez a 120 gyerek. De az is fontos dolog, hogy pl a 
Gesztenyéskert Óvodában magasabb célirányzat van, mint egyébként a feltöltendő gyereklétszám. 
De azért mi bízunk abban, hogy ez a szinten tartás megmarad. Az elmúlt 2-3 évben, mióta 
megjelentek a családi napközik, a magán bölcsik, illetve a bölcsődékben maradó gyerekek, ez 
érzékelhető az óvodai létszámon. Tehát mindig lesznek olyan gyermekek, akik nem kerülnek 
óvodába 3 éves korukban. Az új törvény szerint 2017-től valószínűleg már csak óvoda lehet, és 
átalakulnak a családi napközik. Személy szerint azt mondom, hogy jó, hogy ha széles a paletta, és a 
szülő megtapasztalhatja, hogy hol milyen nevelés folyik. Az biztos, hogy az új köznevelési törvény 
szerint 3 éves kortól kötelező az óvoda. Mi örülünk annak, ha nem maximális létszámban kell 
kezelni ezeket. Az adatok erre utalnak. Van egy másik dolog, hogy az óvoda az a közeg, ahol 
folyamatosan változik a létszám. Én például a saját intézményemben tudom azt mondani, hogy a 
tanév kezdésre 6 gyerek költözött el a városból, de közben költöztek ide is, illetve átmentek másik 
óvodába. Ekkora fluktuációt én évek óta nem tapasztaltam, mint az utóbbi másfél évben. Nyilván 
ennek az oka lehet, hogy a szülők keresik a lehetőséget a megélhetésre. Szeretnénk ha ezek a 
csoportlétszámok működhetnének, hiszen ezek a gyerekek sokkal inkább igénylik az egyszemélyes 
felnőtt kapcsolatot. Mindegyikőjük magának szeretné tudni az óvónénit. Ez egy 30 fős csoportban 
nagyon nehezen kivitelezhető. Úgyhogy mi örülünk annak, hogy ez a 20-25 fő közötti 
csoportlétszám megvalósítható, és jó, hogy vannak üres helyek, mert évközben feltöltődnek, és a 
májusi adatok már erősebbek szoktak lenni, hiszen a még 3. életévüket betöltetlen gyerekek még 
majd jönnek. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
A csoportszoba is kényelmesebb a gyerekeknek.  
 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Így van! A lehetőségek a gyerekeknek és az óvodapedagógusoknak is sokkal optimálisabbak. 
 
 
Egyéb 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 határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
161/2015. (X.27.) 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 
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2015. november 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
162/2015. (X.27.) 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 
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Csicsergő Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2015. november 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
163/2015. (X.27.) 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 
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2015. november 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
164/2015. (X.27.) 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 
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2015. november 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
165/2015. (X.27.) 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 
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Százszorszép Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2015. november 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
166/2015. (X.27.) 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 
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Varázskapu Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2015. november 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
167/2015. (X.27.) 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 
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2015. november 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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4. napirendi pont 
Tájékoztató a 2015/2016. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 
intézményeiben 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a bizottság tagjai a 
tájékoztatót szíveskedjenek tudomásul venni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2015/2016. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
tárgyú tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés kedvezményes terembérletről szóló határozat módosításáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Tóth György István a bizottság elnök-helyettese 
Dícséretes, mert eddig a küzdősportok talán egy kicsit alulreprezentáltak voltak a támogatás terén, 
úgyhogy ez szerintem egy nagy lehetőség. Éppen nemrég rendezett ez a klub egy bajnokságot, ami 
egy nagyon jól szervezett rendezvény volt, profi volt a rendezvény megszervezése, rengeteg 
sportolót mozgattak meg, és elég sikeres a klub is. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke 
Tulajdonképpen kaptak már eddig is, csak a Koko Fight Club, tehát az országos szervezeten 
keresztül. Így gyakorlatilag a hatvani illetékességű klub egyedül kapja meg ezt a lehetőséget. 
 
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: 
 
168/2015. (X.27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 154/2015. (IX.22.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 

„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. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a 
Koko Fight Club Sportegyesület (3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/10.) számára 2015. október 1-től 
2016. szeptemberig 30-ig 50%-os kedvezménnyel összesen 300 óra teremhasználatot biztosít. 
 
Határid ő: 2015. október 30.  (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján.” 
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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. 
A bizottság elnöke zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


