
 
 

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

Bizottságának 2016. október 25-én a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Basa Zoltán képviselő 
 Tyukodiné Márkus Marianna Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény mb. vezető 
 Havassy Kálmán Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
 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 
 Padányiné Kalocsai Edit Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
 Kutalik Márta Hatvani 5. sz. Általános Iskola mb. igazgatója 
 Polonkai Zoltánné Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója 
 Fehér Józsefné Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és 

Szakgimnázium igazgatója 
 Melykóné Tőzsér Judit Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 

Általános Iskola igazgatóhelyettese 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes a 
4 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. 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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192/2016. (X. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2016. október 25-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 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság új tagjának 

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

 
2. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő óvodai úszásoktatás 2016. évi 

költségeinek változásáról a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda 
és a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vonatkozásában 

 
3. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának 

módosításáról 
 

4. Tájékoztató a 2016/2017. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 
intézményeiben 

 
 Előadó az 1-4. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

 
5. Egyebek 

 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról 
 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság új tagjának 
megválasztásáról, továbbá 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 
 
 
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: 
 
193/2016. (X. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
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Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá 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 Rákócziné Lózs Csilla önkormányzati képviselőt 
2016. november 1-jétől az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökhelyettesének 
választja meg. 
 
Határid ő: 2016. november 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
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: 
 
194/2016. (X. 25.) 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 Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá 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 Markovits Kálmán Városi Uszodában történő óvodai úszásoktatás 2016. évi 
költségeinek változásáról a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és 
a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vonatkozásában 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Nagy Zsoltné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
Nem egyeztettünk erről előzetesen, de úgy gondolom, hogy minket is ugyanúgy érint ez a téma, 
hiszen nálunk is két 23 fős csoport van. Úgy tudom, hogy ezekben az óvodákban 25 fős csoportok 
vannak külön-külön, tehát kettő ilyen van. 
 
Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Nem azt szeretném, hogy az óvodának ne legyen megfelelő az oktatás, de két órával rendelkeznek 
azon a napon, az érintett óvodák meg csak 1 órával rendelkeztek.  
 
Nagy Zsoltné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
Igen, de nálunk két 23 fős csoport van. Tehát náluk 25 fő van, nálunk meg 46 fő.  
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Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Akkor azt kell megbeszélni az oktatókkal, hogy vegyék háromfelé a két órát. Az a baj, hogy 
csütörtökön ott már iskola jön. A többi óvodánál volt fél óra szabadidő. Emiatt gondoltam, hogy ezt 
beszéljük meg, mert az a fél óra üres, viszont a gyerekek abban az 1 órában nagyon sokan vannak. 
Le van terhelve a gyerekmedence, az oktatásnak nincs nagyon értelme, mert nem tudnak semmit se 
csinálni.  
 
Nagy Zsoltné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
Akkor erről kérném még, hogy egyeztessünk.  
 
Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Rendben! 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ennek a költségét az intézmény vállalja be. Ez az oktatói összeg az intézmény költségvetéséből 
kerül kifizetésre, tehát külön önkormányzati pénzből nem kell, hogy gazdálkodjunk. 
 
 
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: 
 
195/2016. (X. 25.) 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 Uszodában történő óvodai úszásoktatás 2016. évi költségeinek változásáról a Hatvani 
Brunszvik Teréz Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 
vonatkozásában 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, a Hatvani 
Varázskapu Óvoda és a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda intézményi úszásoktatásának 2016. 
szeptember 1. és 2016. december 31. közötti időszakára eső többlet pénzügyi fedezetét a határozat 
melléklete szerint mindösszesen 330 750-Ft+ÁFA összegben biztosítja. A szükséges pénzügyi forrás 
a Hatvani Szolgáltató Intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. december 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 



 

  

5

dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ennek a módosításnak mi a lényege? 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Korábban ellenőrzés történt az intézményben a könyvtári részben, és az Ady Endre Könyvtárban is. 
Az ellenőrzésnek eredményeként megállapították, hogy kettő nyilvános könyvtár működik a 
városban. Ezért az ellenőrzést végző szakember javasolta, hogy az integrált könyvtár, legyen 
nyilvános könyvtári szolgáltatást végző múzeumi szakkönyvtár. Tehát a nyilvános szolgáltatást 
továbbra is végezze, de nem célszerű az, hogy egy városon belül két nyilvános közkönyvtár van. 
Ezért az ellenőrzés által tett megállapításnak megfelelően lesz átminősítve a könyvtári rész és ez az 
alapító okiratot érintette. 
 
 
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: 
 
196/2016. (X. 25.) 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 alapító okiratának módosításáról 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 
(székhelye: 3000, Hatvan, Kossuth tér 12.) 531/2016. (VI.30.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2016. december 1-jei 
hatállyal a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A 
képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2016. december 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Tájékoztató a 2016/2017. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 
intézményeiben 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Úgy láttam az előterjesztésben, hogy 51 gyermek maradt vissza az óvodákban. Ezt a nevelési 
tanácsadó javasolta, vagy a szülők szerették volna? 
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Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri óvoda vezetője 
Mindannyiunk nevében szeretném elmondani, hogy a köznevelési törvény változásával most már 
fedhetetlen szülői jog, hogy a gyereke maradjon-e még egy évet óvodában, és ez már nem működik. 
Az intézményvezetők döntése, illetve a szakszolgálati vélemények alapján történik ez, vagy esetleg 
valamilyen egészségügyi probléma esetén. Nagyrészt a szakszolgálati döntés alapján maradt vissza 
ezek a gyermekek. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Óvodába összesen 677 gyerek, az általános iskolákba 1735 gyerek, a középiskolákba pedig 1883 
gyerek jár. Ezen számok alapján ez növekedést, vagy pedig csökkenést jelent? A betelepüléssel, 
vagy más módon többen leszünk-e? 
 
Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri óvoda vezetője 
Mivel mi vagyunk az első olyan intézmény, ahol legelőször találkozunk a létszámadatokkal, én úgy 
gondolom, hogy diszkrét stagnálás áll fenn. Tehát nyilván vannak betelepülők, de sajnos vannak 
elköltözők is. Én örömmel látom a városban, hogy nagyon sok babakocsis anyuka sétál, úgyhogy én 
bízom a növekedésben. Most ezt még nem látjuk, majd csak a beiratkozáskor, illetve a védőnők 
szokták az adatokat szolgáltatni, amik alapján két évre előre tudunk nézni, hogy mik a születési 
számok. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottsági elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
vegyék tudomásul. 
 

 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Horváth Richárd polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a 2016/2017. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 
intézményeiben tárgyú tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően 
egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
5. napirend 
Egyebek 
 
 
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 
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 


