
 
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 30-án a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Lukács László osztályvezető 
 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 
 Nagy Zsoltné Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
 Varsányiné Kondek Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 
 Padányiné Kalocsai Edit Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
 Pappné Dr. Forgács Edit PhD Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 

intézményvezetője 
 Havassy Kálmán Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
 dr. Tóthpál Tamás pályázó 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 5 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 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más 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 a következő határozatot hozta: 
 
126/2016. (VIII. 30.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2016. augusztus 30-i ülésének napirendjét a következők 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 az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) 

beosztására kiírt pályázat elbírálásáról 
 

2. Előterjesztés a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetője illetményének 
megállapításáról 

 
3. Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról 

 
4. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetője illetményének 

megállapításáról 
 

5. Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról 
 

6. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda intézményvezetője illetményének 
megállapításáról 

 
7. Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvoda intézményvezetője illetményének 

megállapításáról 
 

8. Előterjesztés a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda intézményvezetője illetményének 
megállapításáról 

 
 Előadó az 1-8. napirendi pontnál: Oláh Gáborné és Pálosi Tamásné humánpolitikai 

referens 
 

9. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjének módosításáról 
 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

10. Beszámoló az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 

11. Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 Előadó a 10-11. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

12. Beszámoló és tájékoztató a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, az Egri 
Szakképzési Centrum Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, 
valamint a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola 2015/2016. tanévben végzett 
tevékenységéről 

 
13. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
 Előadó a 12-13. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő a 12-13. napirendi pontnál: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
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14. Egyebek 
 
 
N a p i r e n d: 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetés 
adományozására 

 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) 
beosztására kiírt pályázat elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Oláh Gáborné és Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon.  
 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
127/2016. (VIII. 30.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) beosztására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő–testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  
(székhely: 3000 Hatvan Kossuth tér 12.) igazgatói (magasabb vezetői) beosztására a 
420/2016.(V.26.) sz. határozatával kiírt pályázat elbírálását elhalasztja és a beérkezett pályázatokról 
a 2016. szeptember 29. napján megtartandó, munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésén dönt. 
 
Határid ő: 2016.szeptember 29.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
128/2016. (VIII. 30.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) beosztására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 
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előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 419/2016.(V.26.) zü. sz. határozatát módosítja, 
és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg.  
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény igazgatói feladatainak ellátásával Ferencz Beatrixet bízza meg az intézmény 
(magasabb) vezetői pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2016. szeptember 30. 
napjáig. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 

 a F fizetési osztály 08 fizetési fokozat garantált illetménye:   154.330,- Ft 
- garantált illetmény összesen kerekítve:      154.300,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):   205.900,- Ft 
- illetmény összesen:         360.200,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%), (2016.09.02.-2016.09.30.)                  45.000,- Ft 
- mindösszesen:          405.200,- Ft 
 
Határid ő: 2016.szeptember 2. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetője illetményének 
megállapításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Oláh Gáborné, Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
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: 
 
129/2016. (VIII. 30.) 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 Brunszvik Teréz 
Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról 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 B.. u. 44.) óvodavezetője, Pető Lászlóné  illetményét a magasabb vezetői 



 

  

5

feladatainak ellátásáig 2016. szeptember  1-jétől a Magyarország  2016. évi központi  
költségvetéséről  szóló 2015. évi C.  törvény, 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):                   416.226,-Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%)                                                       70.847,- Ft 

• Kereset-kiegészítés (Nkt.. 65.§ (5) bekezdés )                                 15.000,-Ft 
(2016.09.01-2017.07.31.) 

• Kereset összesen:                                                                            502.073-,Ft 

• Kerekítés:                                                                                             +27,-  Ft 
• Kereset mindösszesen:                                                                   502.100,- Ft  

                                                                                                                                             

H a t á r i d ő: 2016. szeptember 1. (munkajogi dokumentumok kiadására) 

F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Oláh Gáborné, Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
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: 
 
130/2016. (VIII. 30.) 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 
intézményvezetője illetményének megállapításáról 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 L. u. 49-51.) óvodavezetője, Tormáné Tóth Éva illetményét a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig 2016. szeptember 1-jétől a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, 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):                    407.370,-Ft 
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• Intézményvezetői pótlék (40%)                                                        70.847,-Ft 
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)                                   10.000,-Ft 

(2016.09.01-2021.06.30.) 
• Kereset összesen:                                                                           488.217,-Ft 
• Kerekítés:                                                                                               -17,-Ft 

• Kereset mindösszesen:                                                                   488.200,-Ft 
 

H a t á r i d ő: 2016. szeptember 1.(munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetője illetményének 
megállapításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Oláh Gáborné, Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
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: 
 
131/2016. (VIII. 30.) 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 Gesztenyéskert 
Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról 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- Zs. u. 10.) óvodavezetője, Tircsi Erika Bernadett illetményét magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig. 2016. szeptember 1-jétől a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, 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):                  354.235-Ft 

• Intézményvezetői pótlék (40%)                                                      70.847,-Ft 
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)                                 25.000,-Ft 

(2016.09.01.-2021.06.30.) 

• Kereset összesen:                                                                          450.082,-Ft 
• Kerekítés:                                                                                             +28,-Ft 

• Kereset mindösszesen:                                                                  450.100,-Ft   
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H a t á r i d ő: 2016. szeptember 1. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Oláh Gáborné, Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
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: 
 
132/2016. (VIII. 30.) 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 Napsugár Óvoda 
intézményvezetője illetményének megállapításáról 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 K. u. 13.) óvodavezetője, Simon Attiláné  illetményét a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig 2016. szeptember  1-jétől a Magyarország  2016. évi központi  
költségvetéséről  szóló 2015. évi C.  törvény 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):                  345.379,-Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%)                                                      70.847,- Ft 

• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)                                  15.000,-Ft 
(2016.09.01-2021.06.30.) 

• Kereset összesen:                                                                          431.226,-Ft 

• Kerekítés:                                                                                              -26,-Ft 
• Kereset mindösszesen:                                                                 431.200,- Ft  

 

H a t á r i d ő: 2016. szeptember 1. (munkajogi dokumentumok kiadására) 

F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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6. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda intézményvezetője illetményének 
megállapításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Oláh Gáborné, Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
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: 
 
133/2016. (VIII. 30.) 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 intézményvezetője illetményének megállapításáról 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  A. u. 3.) intézményvezetője, Nagy Zsoltné   illetményét magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig 2016. szeptember 1-jétől a Magyarország  2016. évi központi  
költségvetéséről  szóló 2015. évi C.  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):                    389.658,-Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%)                                                        70.847,-Ft 

• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)                                    20.000,-Ft 
(2016.09.01-2021.06.30) 

• Kereset összesen:                                                                             480.505,-Ft 

• Kerekítés:                                                                                                 - 5,-Ft 
• Kereset mindösszesen:                                                                    480.500,-Ft 

 
H a t á r i d ő: 2016. szeptember 1. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Oláh Gáborné, Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
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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: 
 
134/2016. (VIII. 30.) 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 Varázskapu 
Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról 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 u. 9) óvodavezetője, Varsányiné Kondek Mónika magasabb vezető illetményét. 2016. 
szeptember 1-jétől magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, 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):                380.802,-Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%)                                                   70.847,-Ft 

• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés):                             10.000,-Ft 
(2016.09.01-2021.06.30.) 

• Kereset összesen:                                                                       461.649,-Ft 

• Kerekítés:                                                                                          +51,-Ft 
• Kereset mindösszesen:                                                               461.700,-Ft  

 
H a t á r i d ő: 2016. szeptember 1. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda intézményvezetője illetményének 
megállapításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Oláh Gáborné, Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
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: 
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135/2016. (VIII. 30.) 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 Vörösmarty téri 
Óvoda intézményvezetője illetményének megállapításáról 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 2016. szeptember 1-jétől a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, 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):                   345.379,-Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%)                                                       70.847,-Ft 

• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)                                   10.000,-Ft 
(2016.09.01-2018.06.30.) 

• Munkaközösségi pótlék                                                                     8.855,-Ft 

• Kereset összesen:                                                                           435.081,-Ft 
• Kerekítés:                                                                                              +19,-Ft 

• Kereset mindösszesen:                                                                  435.100,-Ft  
 

H a t á r i d ő: 2016. szeptember 1. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjének módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Mi a változás benne? 
 
Havassy Kálmán, a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
A változás az, hogy hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő 22 óráig tolódna ki, azért, mert sok a 
délutáni program, az úszóklub és az egyéb oktatások és a lakosságnak ugyanannyi időt szeretnénk 
adni, mint eddig. Mivel nagyon megnövekedett az úszásoktatás, mind a tanmedencében, mind a 
nagymedencében, ezért ha ezt kihagyjuk, akkor nem volt értelme az úszásoktatásnak. Tehát ha 
szeretnénk, hogy a gyerekek megtanuljanak úszni és fejlődjenek, akkor el kell venni egy kis időt a 
lakossági úszásidőből. Emiatt, hogy ne sérüljön a lakossági idő sem, így tovább fogunk nyitva 
tartani. A hétvégi nyitvatartási idő az megmarad. 
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dr. Freili Géza bizottsági tag 
Elég jól ki van használva az idő, a működésből amit ki lehet hozni, az maximálisan ki van hozva. 
Lakosság részéről lehet emiatt panasz? 
 
Havassy Kálmán Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Bízom benne, hogy nem lesz panasz, mert ez egy pozitívum, de elsejétől ki fog derülni.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
És még a hétvégéig nyitva lesz a strand. 
 
 
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: 
 
136/2016. (VIII. 30.) 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 Markovits Kálmán Városi 
Uszoda működési rendjének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Markovits Kálmán Városi Uszoda 
(3000 Hatvan, Hajós Alfréd út 2.) jelen határozat mellékletét képező működési rendjének 
módosítását. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 1. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Megnéztem a számokat, és két dolgot emelnék ki. A teljesítéseknél benne van az óvodáktól kezdve 
az egész város, hogy milyen százalékban teljesített, de persze ez év végén fog eldőlni. Én arra 
figyeltem fel, mint orvos, hogy a temetői szolgáltatás 68 %-ban teljesítette az I. félévet. Ez pozitív a 
bevételi oldalról, de ez egy szomorúság is, mert akkor valószínűleg több a halott is. A másik a 
bírságok, pótlékok 26 %-os teljesítése. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok jobbak lettek, nem lehet 
őket annyira bírságolni?  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ez főleg az adóbírsággal kapcsolatos. Elmondható, hogy az adóosztálynak a munkamenetéből úgy 
adódik, hogy a II. félévre tevődnek az adóbehajtások, akkor jönnek be a bírságok, illetve az is 
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közrejátszik, hogy milyen vállalatot bírságolnak meg. Lehet, hogy sokat dolgozik az adóosztály, de 
kicsit tud felgöngyölni, aminek a bírság része is kevés. Ha esetleg jön egy nagyobb adótétel, ott 
nagyobb a bírság.  
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez most jó, vagy nem jó? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ez az adóbevételhez kapcsolódik. Ha megnézzük a számokat, akkor elmondható, hogy időarányosan 
megfelelő a bevételi, kiadási oldalon is. Az első félévben én úgy gondolom, hogy zökkenőmentes 
volt a gazdálkodás. Itt vannak a költségvetési intézmények vezetőinek 90%-a, hozzájárultak ők is, 
hogy így tudjunk teljesíteni. Figyelembe véve azt is, hogy sok kötelezettséget hoztunk át a tavalyi 
évről, ezt tudtuk teljesíteni, tehát nem volt olyan probléma, hogy a kötelezettségeinkkel ne tudjunk 
megbirkózni. A II. félévet úgy gondolom, ahogy átnéztük a kiadási és bevételi oldalon egyaránt, és 
az év végével pozitívan zárhat az önkormányzat a jelenlegi tudásunk szerint. Reméljük nem lesz 
semmi katasztrófa, mert azzal nem számolunk.  
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
A 360 milliós hitel az milyen célra megy? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A kézilabda egyesülettel közösen készülne el a sportcsarnok, annak az önrészének a fedezésére 
vettük fel a hitelt. A hitelszerződés aláírásra került, tényleges hitelfelvétel még nem történt meg, mert 
amikor majd szükséges lesz az ütemezés szerint, aszerint hívjuk le a banktól. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A temetőhöz kapcsolódó bevételekről szeretném elmondani, hogy nem biztos, hogy az elhunytak 
száma növekedett, hanem a sírhely megváltások az első félévben nagyobb arányban realizálódhattak, 
tehát akinek lejárt a sírhelymegváltása, az már az első félév során gondoskodott a megváltásáról.  
 
 
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: 
 
137/2016. (VIII. 30.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2016. 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 2016. I. félévi gazdálkodásáról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 2. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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11. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
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: 
 
138/2016. (VIII. 30.) 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 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és 
az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
 
12. napirend 
Beszámoló és tájékoztató a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, az Egri 
Szakképzési Centrum Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, 
valamint a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola 2015/2016. tanévben végzett 
tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megvárták az érettségit, és ennek megfelelően zárták le az év végét, és annak megfelelően kaptunk 
tájékoztatást. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Három unokám jár most szeptembertől a Bajza József Gimnáziumba. Eléggé központiak lettek a 
tanulásban a vizsgáztatások és a felmérések, most már csak így jutnak be gimnáziumba. Épp néztem, 
hogy lassan már olyan, mint egy főiskolai felvételi. Tehát eléggé szűrik a tanulókat. Örömmel 
olvastam, hogy a környékbeli gimnáziumokat nézve a Hatvani Bajza József Gimnázium most eléggé 
előtérbe került. 396 jelentkezőből 120-at vettek fel, tehát 3-szoros túljelentkezés van. Nekem ami 
még feltűnt, hogy nagyon jó eredmények vannak. Van olyan osztály, ahol 4,4 az átlag. Lehet ezt még 
fokozni, mert akkor itt minden gyerek olyan, hogy akar valamit, főleg a most újonnan érkezők. Tehát 
várhatóan még jobb tanulmányi eredmény lesz. Ezzel a pozitívumot szeretném kiemelni az iskolával 
kapcsolatban is, továbbá a hozzáállást a gyermekek, a szülők és a város részéről is. Támogatást kap a 
pedagógus kar is, hogy tanulni akarnak a gyerekek, ehhez meg is kapnak mindent, mert a lehetőség 
már az óvodában adott. Ami számomra újszerű, az a munkaközösségek. Ezek voltak tavaly? 
 
Pappné Dr. Forgács Edit a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 
Igen, voltak munkaközösségek, csak sokkal koncentráltabban dolgozunk most. Ez is egy folyamat, és 
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az egyes munkaközösségeknek a profilja már sokkal szembetűnőbb. Például ebben az évben volt 
először az ún. fizika bazár, amelynek szervezésében 120 kísérletet mutattak be a gyerekek, amit ők 
kísérletezték ki, és mutattak be, a mi iskolánk tanulóinak és a környék általános iskoláinak. Ez egy 
fantasztikus dolog volt, gyerekek tanítottak gyerekeket, felkészültek erre, de ehhez ott kellett lenni a 
tanári támogatásnak. Ez egy összehangolt munkaközösség munkája nélkül lehetetlen lett volna. Azért 
hagy mondjam el, hogy nagyon szépen köszönöm a pozitív visszajelzést, de Hatvan Város 
Önkormányzata is hozzájárul ahhoz, hogy ide a legjobb gyerekek kerülhessenek be, hiszen a a 
diákakadémia, amit már negyedik éve működtetünk, az egy fantasztikus lehetőség arra, hogy már 
időben felismerjük a tehetségeket. Azok a gyerekek, akik nyolcadikban oda jönnek hozzánk 
diákakadémiára, és megszeretik az iskolát, azok sokkal felkészültebben jönnek be a gimnáziumba. 
Nem érzik azt az átmenetet, ami van az általános iskola és a középiskola között. 98%-ban, vagy lehet 
hogy most 100 %-ban, akik odajönnek a diákakadémiára, azok nálunk folytatják tanulmányaikat. 
Angolból a 14 tanuló, akit kiválasztottunk a diákakadémiára, megcsinálta az alapfokú nyelvvizsgát 
és egy az egyben jön az egész társaság angol tagozatra. Ezek a gyerekek már egy évet együtt 
dolgoztak, és ugyanaz a tanár fogja őket tanítani, aki eddig felkészítette őket. Ugyanez van 
biológiából, egy évig kísérleteztek, mert egyébként pont a kísérletezésre jut a legkevesebb idő, és 
már belemerülhettek a biológia és a kémia szépségeibe, és majdnem minden gyerek jött a biológia-
kémiára. Egy-két gyerek közben átment matematika-fizikára, mert az valahogy közelebb áll hozzá. 
Ez egy fantasztikus dolog, ahogy a doktor úr is mondja, hogy a kilencedikbe már milyen alapokkal 
jönnek a gyerekek. Ezúton is még egyszer köszönjük. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Milyen a fiúk és a lányok aránya? Néztem, hogy a kitűnő tanulók között minden 12. fiú, a többi mind 
lány. Miből eredhet ez? A lányok jobban akarnak, szorgalmasabbak? 
 
Pappné Dr. Forgács Edit a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 
Másképp érnek. A lányok egyrészt hajlandók azt is megtanulni, ami kevésbé érdekli őket, mert 
nagyobb a kötelességtudatuk ebben a korban, ők ilyenkor azt a tantárgyat is megtanulják, amivel 
kapcsolatban nem akarnak ugyan továbbtanulni, de megtanulják, hogy ötös legyen a bizonyítványuk. 
Ha a fiút az a tantárgy nem érdekli, akkor az olyan, mint az én fiam volt, „Anya, ha négyes vagyok, 
akkor békénhagysz? Igen.” Őt abból, ami érdekelte, ötös volt, ami nem érdekelte, abból négyes, de 
megegyeztünk, hogy békén hagyom. Leérettségizett gyönyörűen és most vezető gyógyszerész és 
szinte kitűnővel végezte az egyetemet, mert addigra megért. Tehát a fiúk azok később érnek, ami 
nem érdekli őket, azzal nem foglalkoznak! Ha megnézzük 12. osztályban a kitűnően érettségizettek 
arányát, ott már sokkal több a fiú. Sok esetben olyan fiúk is kitűnőre érettségiznek, akiknek mindig 
volt négyesük.  
 
 
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: 
 
139/2016. (VIII. 30.) 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, az Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma, valamint a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola 2015/2016. 
tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót és tájékoztatót. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) beszámolóját a 2015/2016. tanévről 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 5. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottsági elnök-helyettese kérte, hogy a tájékoztatót 
vegyék tudomásul. 
 

 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Horváth Richárd polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, az Egri 
Szakképzési Centrum Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, valamint a 
Széchenyi István Római Katolikus Középiskola 2015/2016. tanévben végzett tevékenységéről és azt a 
szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
13. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
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: 
 
140/2016. (VIII. 30.) 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. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
jóváhagyja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 
szervezeti és működési szabályzatát. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 1. 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
14. napirend 
Egyebek 
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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, zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

 
 
 

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

 
   
 
 
 
 
 


