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

Bizottságának 2016. június 28-án a Városháza nagytermében 1500órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Tarsoly Imre bizottsági elnök (késve érkezett) 
 Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
 Kondek Zsolt bizottsági tag  
 Kocsis Attiláné bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Lukács László osztályvezető 
 Ludányi Brigitta köznevelési referens 
 Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 Nagy Zsolt Dezsőné pályázó 
 Padányiné Kalocsai Edit pályázó 
 Simon Attiláné pályázó 
 Szekeres Erzsébet pályázó 
 Tircsi Erika pályázó 
 Tormáné Tóth Éva pályázó 
 Varsányiné Kondek Mónika pályázó 
 Ginczli Lajosné a Hatvani 5. számú Általános Iskola intézményvezetője 
 Románné Kolozsi Mónika az ESZC Damjanich János Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Kollégiumának igazgatója 
 Pető Lászlóné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 
az 5 bizottsági tagból 3 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, hogy aki ezzel egyetért, igennel szavazzon. 
 
A bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással megválasztotta Kondek Zsolt 
bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes: 
Tarsoly Imre bizottsági elnök úton van az ülésre, bármikor megérkezhet. 
 
Javasolta, hogy a bizottság a meghívón szereplő 5. napirendi pontot (Előterjesztés a Hatvani 
Varázskapu Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásra kiírt pályázat elbírálásáról), az 
„Egyebek” napirendi pont előtt. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más 
javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirend módosításával egyetért, igennel 
szavazzon. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta Tóth György István bizottsági elnök-helyettes napirend módosítására tett javaslatát. 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes: 
Kérte, hogy aki a módosításokkal együtt a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
81/2016. (VI. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2016. június 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
Nyílt  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására 
kiírt pályázat elbírálásáról 

 
2. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztásra kiírt pályázat elbírálásáról 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására 
kiírt pályázat elbírálásáról 

 
4. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztására kiírt pályázat elbírálásáról 
 

5. Előterjesztés a Hatvani Vörösmarty Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásra 
kiírt pályázat elbírálásáról 

 
 Előadó az 1-5. napirendi pontnál: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 

6. Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról 

  
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
7. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 

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

 
9. Tájékoztató a 2015/2016. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 

 
10. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű 

általános iskolák 2015/2016. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 
 

11. Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2015/2016. nevelési évben végzett 
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tevékenységéről 
 

12. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési év indításának előkészítéséről 
 
Előadó a 7-12. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva aljegyző 

 
13. Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásra 

kiírt pályázat elbírálásáról 
 

 Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens  
Előterjesztő az 1-13. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 
14. Egyebek 

 
N a p i r e n d: 
Z á r t   ü l é s: 
 

1. Előterjesztés „Pro Urbe” díj adományozására 
 

 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 

2. Előterjesztés Hatvan Város Díszpolgára cím adományozásáról 
 

 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva aljegyző 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 

 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására 
kiírt pályázat elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Az „A” határozati javaslat Tormáné Tóth Éva pályázatát támogatja, a „B” határozati javaslat 
Szekeres Erzsébet pályázatát támogatja. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnök-helyettese kérte a bizottsági 
tagokat, hogy aki a határozati javaslat „A” döntési lehetőségét támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a határozati javaslat „A” döntési lehetőségét elfogadta. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte a bizottsági tagokat, 
hogy aki a határozati javaslat „B” döntési lehetőségét támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság igen szavazat nélkül, 3 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül a határozati javaslat „B” döntési lehetőségét nem fogadta el. 
 
A bizottság a fentiek alapján az alábbi határozatot hozta: 
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82/2016. (VI. 28.) 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 intézményvezetői (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 a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2016. 
július 1. napjától 2021. június 30. napjáig Tormáné Tóth Évát bízza meg, és ezzel egyidejűleg 
Szekeres Erzsébet pályázatát elutasítja. Illetményét 2016. július 1. napjától 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):                    394.327,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)                                                       68.573,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés alapján 
2016.07.01-től -2016.08.31-ig)                                                        10.000,-Ft 
Kereset összesen:                                                                            472.900,-Ft 
Kerekítés:                                                                                                    0-Ft 
Kereset mindösszesen:                                                                   472.900,-Ft 

 
H a t á r i d ő: 2016. június 30. 
F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásra 
kiírt pályázat elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
83/2016. (VI. 28.) 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 
intézményvezetői (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 a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
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Hatvan,  Bajcsy-Zs. u. 10.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2016. 
július 1. napjától 2021. június 30. napjáig Tircsi Erika Bernadettet bízza meg. Illetményét 2016. 
július 1. napjától 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):                   342.827,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)                                                      68.573,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés alapján 
2016.07.01-től -2016.08.31-ig)                                                       25.000,-Ft 
Kereset összesen:                                                                           436.400,-Ft 
Kerekítés:                                                                                                 0 -Ft 
Kereset mindösszesen:                                                                  436.400,-Ft 

 
H a t á r i d ő: 2016. június 30. 
F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására 
kiírt pályázat elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
84/2016. (VI. 28.) 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 intézményvezetői (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 a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor K. u. 13.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2016. július 
1. napjától 2021. június 30 napjáig Simon Attilánét bízza meg. Illetményét 2016. július 1. napjától 
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):                   334.295,-Ft 
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Intézményvezetői pótlék (40%)                                                      68.573,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés alapján 
2016.07.01-től -2016.08.31-ig)                                                       15.000,-Ft 
Kereset összesen:                                                                           417.868,-Ft 
Kerekítés:                                                                                               32,-Ft 
Kereset mindösszesen:                                                                  417.900,-Ft 
 

 
H a t á r i d ő: 2016. június 30. 
F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására 
kiírt pályázat elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
85/2016. (VI. 28.) 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 intézményvezetői (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 a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával 2016. 
július 1. napjától 2021. június 30. napjáig Nagy Zsolt Dezsőnét bízza meg. Illetményét 2016. július 
1. napjától 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):                   377.114,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)                                                      68.586,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés alapján 
2016.07.01-től -2016.08.31-ig)                                                      20.000,-Ft 
Kereset összesen:                                                                          465.700,-Ft 
Kerekítés:                                                                                                 0 -Ft 
Kereset mindösszesen:                                                                 465.700,-Ft 
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H a t á r i d ő: 2016. június 30. 
F e l e l ő s: Hatvan város polgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Vörösmarty Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásra 
kiírt pályázat elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
86/2016. (VI. 28.) 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 
Óvoda intézményvezetői (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 a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 
2016. július  1. napjától 2018. június 30. napjáig  Padányiné Kalocsai Editet bízza meg a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (18) bekezdése alapján, mivel nevezett pályázata 
megfelel a magasabb vezetői beosztás iránt támasztott egyéb követelményeknek és vállalja, hogy az 
intézményvezetői szakképzettséget 2017. január 31-ig megszerzi. Illetményét 2016. július 1-jétől 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):                   334.295,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)                                                      68.573,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés alapján 
2016.07.01-től -2016.08.31-ig)                                                       10.000,-Ft 
1. Munkaközösség vezetői pótlék                                                   8.572,-Ft 
Kereset összesen:                                                                          421.440,-Ft 
Kerekítés:                                                                                              -40,-Ft 
Kereset mindösszesen:                                                                  421.400,-Ft 

 
 
H a t á r i d ő: 2016. június 30. 
F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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6. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Ebben az előterjesztésben az szerepel, hogy átkerül más intézményhez a Vadaspark üzemeltetése, és 
ezzel együtt személyi változások is lesznek, mert az eddigi üzemeltető átadja a 7 fő dolgozót az új 
üzemeltetőnek. A 4. határozati javaslatnál szeretném kérni, mivel a kimaradt 7-es szám, hogy 
pontosítsák majd a határozati javaslatot.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese megkérdezte a 
bizottsági tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 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 és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta:  
 
87/2016. (VI. 28.) 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 
Városgondnokság és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és 
létszámkeretének módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (székhelye: 3000 
Szepes Béla u. 2.) 131/2016.. (II. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2016. augusztus 1-jei hatállyal a jelen határozat 1. mellékletét 
képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt 
jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
88/2016. (VI. 28.) 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 
Városgondnokság és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és 
létszámkeretének módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság, mint költségvetési 
szerv létszámkeretét 2016. augusztus 1. napjától  összesen 98 főben állapítja meg. 
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Határid ő: azonnal (munkáltatói tájékoztatás kiadása) 
    2016. augusztus 1.  
Felelős: intézményvezető 
 
 
89/2016. (VI. 28.) 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 
Városgondnokság és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és 
létszámkeretének 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.) a 831/2015. (XII.17.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2016. augusztus 1-jei 
hatállyal a jelen határozat 3. számú mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. 
A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. számú mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2016. augusztus 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
90/2016. (VI. 28.) 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 
Városgondnokság és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és 
létszámkeretének 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.) létszámkeretének 7 fővel történő csökkenését 
jóváhagyja, a létszámkeretet összesen 19 főben állapítja meg.  
 
Határid ő: 2016. augusztus 1.  
Felelős: intézményvezető 
 
 
91/2016. (VI. 28.) 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 
Városgondnokság és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és 
létszámkeretének módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
feladatköréből a Hatvani Városgondnoksághoz átcsoportosított Szúnyog-szigeten lévő Állatpark 
működtetésének előirányzat maradványát átcsoportosítja az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjteménytől a Hatvani Városgondnokság költségvetésébe, mely az önkormányzat 2016. I. félévi 
rendeletmódosításába kerül beépítésre. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 2. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Újra kiírásra kerülnek a civil szervezeteknek a pályázatok. Szervezetenként maximum 200 000 
forintra lehet pályázni.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
92/2016. (VI. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének 11. § (2)-(3) bekezdései alapján átruházott 
hatáskörben eljárva a civil szervezetek támogatására létrehozott Önszerveződő, öntevékeny 
közösségeket támogató keret, az Ifjúsági keret, a Sportfeladatokat, célokat támogató keret, az 
Egyházi keret, valamint a Nemzetiségi keret pályázati felhívását jelen határozat 1 – 5. számú 
mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatokat indokolás nélkül visszavonja.  
  
Határid ő: 2016. augusztus 1. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 

A 92/2016. (VI. 28.) sz. bizottsági határozat mellékletei a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezik. 
 
8. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
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Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Polgármester úr kért egy esetenkénti 200 000 forintos keretet, amellyel ő rendelkezhet külön testületi 
felhatalmazás nélkül, bizonyos események bekövetkezése esetén mielőbbi elhárításról. Egy dolgot 
hiányoltam, hogy nincs éves keret meghatározva, csak alkalmi keret. Úgy gondolom, hogy egy éves 
keretet jó lenne, ha meg tudnánk határozni. Erre vonatkozólag szeretnék a testületi ülésen módosító 
javaslatot tenni. 
 
Lukács László osztályvezető 
Ez a rendelettervezet igazából arra vonatkozna, hogy ugyanúgy, mint ahogy a Pénzügyi Bizottságnak 
van nettó 8 millió forintig jogosultsága arra, hogy ha legalább 3 árajánlat be van kérve és 
költségvetésben arra a feladatra van elkülönítve pénzügyi forrás, akkor a polgármester dönthet a 
nyertes ajánlattevőről. Az SZMSZ módosítás szerint nem ez a 200 000 forintos kerete lenne a 
polgármesternek, hanem olyan önkormányzati feladatoknál, amelyekre van beállítva a 
költségvetésben forrás, például a város- és költséggazdálkodás költséghelyen, vagy intézmény-
felújításon, tehát ami konkrétan meg van címkézve már a költségvetési rendelet elfogadásakor, abban 
az esetben a polgármester úr dönthetne nettó 200 000 forintig bizottsági vagy képviselő-testületi 
előterjesztés nélkül. Ez ugyanúgy működik, mint egy bizottsági, vagy képviselő-testületi 
előterjesztésnél, tehát legalább 3 árajánlatot kell bekérni, ez itt a hivatalban dokumentálva, iktatva 
van, és ő lesz jogosult dönteni. Ha olyan feladat lenne, amire nincs elkülönítve pénz a 
költségvetésben, akkor az a testület elé fog jönni, vagy ha a tartalékot érinti.  
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Köszönöm szépen a kiegészítést. Akkor nem teszek módosító javaslatot. Ezt nem olvastam ki a sorok 
közül. 
 
Lukács László osztályvezető 
Lehet, hogy az előterjesztés előkészítőjeként nem fogalmaztam egyértelműen. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy 
szavazzanak a rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
93/2016. (VI. 28.) 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 szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
 
9. napirend 
Tájékoztató a 2015/2016. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
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Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Örömmel vettem, nem győztem lapozni az anyagot, dicséret a felkészítőknek, pedagógusoknak. 
Annyi győztes név volt, hogy öröm volt végignézni. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Sok felé járok az országban különféle intézményekben, akár a sport, akár az egyéb művészeti 
tevékenység tekintetében van egy kis összehasonlítási alapom. Olyan magas szinten vannak a 
gyerekek, hogy büszke vagyok ilyenkor, hogy a hatvaniak ilyen eredményeket érnek el, hiszen 
látszik, hogy hány országos eredményünk van. Nagyon kevesen büszkélkedhetnek ilyen 
eredményekkel, és kisvárosként ilyen kiválóan tudunk teljesíteni, ez nagyon jó! Köszönöm a 
felkészítő tanároknak, hogy a gyerekeket ilyen szintre felhozták. 
 
 
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 2015/2016. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 
szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag 
tudomásul vette. 

 
10. napirend 
Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű 
általános iskolák 2015/2016. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 11 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 és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta:  
 
94/2016. (VI. 28.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2015/2016. nevelési 
évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  
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 Bálint út 44.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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95/2016. (VI. 28.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2015/2016. nevelési 
évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
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 Lázár út 49-51.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
96/2016. (VI. 28.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2015/2016. nevelési 
évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
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-Zsilinszky út 10.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
97/2016. (VI. 28.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2015/2016. nevelési 
évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
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 Kálmán út 13.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
98/2016. (VI. 28.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2015/2016. nevelési 
évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  
  
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 Alfréd utca 3.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
99/2016. (VI. 28.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2015/2016. nevelési 
évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  
  
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 utca 9.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
100/2016. (VI. 28.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2015/2016. nevelési 
évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  
  
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.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
101/2016. (VI. 28.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2015/2016. nevelési 
évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. Számú Általános Iskola (székhely: 
3000 Hatvan, Szabadság út 13.) beszámolóját a 2015/2016. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
102/2016. (VI. 28.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2015/2016. nevelési 
évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  
  
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) beszámolóját a 
2015/2016. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
103/2016. (VI. 28.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2015/2016. nevelési 
évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  
  
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) beszámolóját a 2015/2016. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
104/2016. (VI. 28.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános iskolák 2015/2016. nevelési 
évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) beszámolóját a 2015/2016. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. július 15. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
11. napirend 
Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2015/2016. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
Itt is nagyon alapos munkát olvashattunk, nagyon szépen köszönöm a rengeteg munkát, amit 
beleöltek. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta:  
 
105/2016. (VI. 28.) 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 óvodavezetői városi 
munkaközösség 2015/2016. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség 
beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 30. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
12. napirend 
Előterjesztés a 2016/2017. nevelési év indításának előkészítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta:  
 
106/2016. (VI. 28.) 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 2016/2017. nevelési év 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016/2017. nevelési évben indítandó óvodai 
csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 
1. óhatvani városrészben összesen: 17 csoport 
a) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 

4 óvodai csoport; 
b) Hatvani Napsugár Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 

4 óvodai csoport; 
c) Hatvani Százszorszép Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 

6 óvodai csoport; 
d) Hatvani Vörösmarty téri Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

3 óvodai csoport; 
2. újhatvani városrészben összesen: 14 csoport 
e) Hatvani Csicsergő Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 

3 óvodai csoport; 
f) Hatvani Gesztenyéskert Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 

8 óvodai csoport; 
g) Hatvani Varázskapu Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 

3 óvodai csoport. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
107/2016. (VI. 28.) 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 2016/2017. nevelési év 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016/2017. nevelési évben is engedélyezi a 2 
fejlesztő óvodapedagógus álláshelyet. Óhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Hatvani 
Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) közalkalmazotti állományában, 
Újhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) személyi állományában van. Munkaidejük megosztásra kerül az érintett 
településrész óvodái között.  
 
Határid ő: 2016. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 

  

18

108/2016. (VI. 28.) 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 2016/2017. nevelési év 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016/2017. nevelési évben is engedélyezi az 1 
fő rendszergazda álláshelyet. Az 1 fő rendszergazda a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) közalkalmazotti állományában van. Munkaideje 
megosztásra kerül a település óvodái között.  
 
Határid ő: 2016. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Tarsoly Imre bizottsági elnök bejött az ülésterembe. 
Jelen lévő bizottsági tagok száma 4. 

 
Tóth György István bizottsági elnök-helyettes 
A bizottsági ülés vezetését átadom Tarsoly Imre bizottsági elnök úrnak. 
 
13. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásra 
kiírt pályázat elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Személyes érintettséget jelentek be, és a szavazásban nem kívánok részt venni. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
109/2016. (VI. 28.) 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 intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásra kiírt pályázat elbírálásáról 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.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2016. július 1. 
napjától 2021. június.30 napjáig Varsányiné Kondek Mónikát bízza meg. Illetményét 2016. július 1. 
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napjától 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):                   368.627,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)                                                      68.573,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés alapján 
2016.07.01-től -2016.08.31-ig)                                                       10.000,-Ft 
Kereset összesen:                                                                          447.200,-Ft 
Kerekítés:                                                                                                 0 -Ft 
Kereset mindösszesen:                                                                  447.200,-Ft 
 

H a t á r i d ő: 2016. június 30. 
F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

(Kondek Zsolt bizottsági tag személyes érintettség miatt nem szavazott.) 
 
Tircsi Erika pályázó 
Nagyon szépen köszönjük a belénk vetett bizalmat, és ugyanolyan lelkesedéssel fogjuk a 
továbbiakban is végezni a munkánkat, mint eddig. 
 
14. napirend 
Egybek 
 
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 
 bizottsági tag bizottság elnöke  


