
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottságának 2016. augusztus 15-én a Városháza kistermében 1430órai kezdettel 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
  
Igazoltan volt távol: 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Lestyán Balázs alpolgármester 
 Basa Zoltán  képviselő 
 Lukács László osztályvezető 
 Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
 Varsányiné Kondek Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Ismertette az ülés napirendi pontjait és kérte, hogy vegyék fel napirendre 1. napirendi pontként 
alábbi előterjesztést: 
 

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

 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirend módosítást elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül Tarsoly Imre bizottsági elnöknek a napirend módosítására tett javaslatát elfogadta. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet a fenti módosítással együtt elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
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nélkül a következő határozatot hozta: 
 
115/2016. (VIII. 15.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2016. augusztus 15-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
 

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

2. Előterjesztés a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 
43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 
3. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezéséről 
 

Előadó az 1-3. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 

 
 
1. napirend 
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 jegyzői irodavezető 
 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Érintettséget szeretnék bejelenteni. 
 
Tóth György István bizottsági elnökhelyettes 
Miért van ez a személycsere? Elég hirtelen jött ez az előterjesztés. 
 
Lestyán Balázs alpolgármester 
Ezt a kérdést a frakció megtárgyalta. A változtatás oka a hatékonyság növelése, illetve hogy a 
továbbiakban várhatók olyan kérdések amikben nagyon fontos az egység és a fegyelmezett 
képviselői magatartás kialakítása, ezért határozott így a frakció. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Én is szeretnék érintettséget bejelenteni a 7. határozati javaslatnál. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ahogy olvasom, ez a polgármester jogkörébe tartozik, a bizottság milyen értelemben szavaz?  
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dr. Szikszai Márta jegyző 
A bizottság véleményez. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Az érintettség mit jelent? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az érintettség az Mötv. szabályai szerint azt jelenti, hogy aki személyében érintett valamelyik 
határozat meghozatalánál, az az érintettséget be kell, hogy jelentse. Az érintettség bejelentése nem 
jelenti azt automatikusan, hogy nem szavazhat, ahhoz kizárást kell kezdeményezni. A kizárásról a 
döntéshozó szerv dönt, jelen esetben a bizottság. Azonban, ha indítvány nem érkezik, akkor az 
érintett személy maga dönti el, hogy gyakorolja-e az adott határozatnál a szavazati jogát, vagy pedig 
nem. 
 
 
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.  
 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatokat hozta: 
 
116/2016. (VIII. 15.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselő 
környezetvédelmi tanácsnoki megbízatását 2016. augusztus 16-ával visszavonja. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 16. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
117/2016. (VIII. 15.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Köves Gábor Nándorné önkormányzati 
képviselőnek a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságban betöltött bizottsági 
elnökhelyettesi megbízatását 2016. augusztus 16-ával visszavonja. 
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Határid ő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
118/2016. (VIII. 15.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőt 2016. 
augusztus 17-étől a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének választja 
meg. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
119/2016. (VIII. 15.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Köves Gábor Nándorné önkormányzati 
képviselőnek a Szociális és Lakásügyi Bizottságban betöltött bizottsági elnöki megbízatását 2016. 
augusztus 16-ával visszavonja. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
120/2016. (VIII. 15.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőnek a 
Szociális és Lakásügyi Bizottságban betöltött bizottsági elnökhelyettesi megbízatását 2016. 
augusztus 16-ával visszavonja. 
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Határid ő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
121/2016. (VIII. 15.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőt 2016. 
augusztus 17-étől a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökének választja meg. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
122/2016. (VIII. 15.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tarsoly Imre önkormányzati képviselőt 2016. 
augusztus 17-étől a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökhelyettesének választja meg. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Tóth György István bizottsági elnökhelyettes 
Technikai kérdésem lenne, hogy mivel elnök úr és Kondek Zsolt képviselő úr is jelentette az 
érintettségét, így nem pontonként kellett szavazni? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az érintettség bejelentése nem vonja maga után automatikusan azt, hogy nem szavazhat aki 
bejelentette. Ha úgy gondolja valaki a döntéshozó testületből, jelen esetben a bizottságból, hogy az 
adott személy az adott határozati javaslatnál szavazati jogát ne gyakorolja, akkor ott a kizárásra kell 
javaslatot tenni. A kizárásról egyszerű többséggel határoz a bizottság. 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
123/2016. (VIII. 15.) 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. 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 
43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Olvastam azt, hogy több személy is bekerülhet, ez egy jó dolog, de azt nem tudom, hogy mennyien 
vannak benne, illetve, hogy anyagilag mennyivel támogatja őket az önkormányzat? Ez egyéni 
elbírálás alapján történik? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Pontos létszámot most nem tudok mondani, de nagyon szívesen szolgáltatunk adatot. Aki elnyeri a 
pályázatot, az 25000 Ft/hó összeget kap, minden aktív félévben. Tehát ha a hallgató szünetelteti a 
tanulmányait, akkor nyilván nem kapja, illetve van egy rendeletben megszabott határidő, ami szerint 
neki a tanulmányi kötelezettségének, illetve a záróvizsga és a diplomaszerzési kötelezettségének meg 
kell felelni.  
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Igen, ezt tudom, mert sajnos volt olyan, aki nem teljesítette a feltételeket és vissza kellett fizetnie. Ez 
azt jelenti, hogy elég sokan szeretnének ebben részt venni? Nincs is határ, hogy mennyien vehetik 
igénybe? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nyilvánvaló, hogy a költségvetés az határt szab ennek. Létszámról nem tudok pontos adatot 
mondani, de olyan 10 főre emlékszem, aki évente igénybe veheti felmenő rendszerben Mivel 
negyedik éve megy, így szerintem körülbelül 30-40, esetleg 50 közeli a létszám. 
 
 
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 és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
124/2016. (VIII. 15.) 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 felsőoktatási 
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intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a 2016/2017. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez az előterjesztés azt jelenti, hogy több óvodás gyermek lesz várhatóan? Annyival nem több, hogy 
zsúfoltságot okozzon? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen, több a gyerek, de nem olyan nagy létszámban, hogy ez gondot okozzon. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A férőhelyszám megmarad.  A köznevelési törvény szabályozza a maximális csoportlétszámot, ez 25 
fő, és amikor olyan rendkívüli év van, hogy több óvodás felvétele válik szükségessé, akkor a 
fenntartó 20%-kal ettől felfelé eltérhet. Most gyakorolja ezt a hatáskört a bizottság. 
 
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: 
 
125/2016. (VIII. 15.) 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 2016/2017. nevelési évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 
engedélyezi: 
 
a) a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-51.) mindhárom vegyes 

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

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

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

d) 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: 2016. augusztus 31. 
Felelős: intézményvezetők 
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Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
rendkívüli nyílt ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Kondek Zsolt Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 tagja elnöke 

 
   
 
 
 
 
 


