
 
 

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

Bizottságának 2017. augusztus 22-én a Városháza emeleti kistermében 815 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Nagy Zsoltné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 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: 
 
107/2017. (VIII. 22.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2017. augusztus 22-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 

 
1. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosításáról 

  
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
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1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Kiegészítésként szeretném elmondani, hogy az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyerekek közül az enyhén értelmi fogyatékosok ellátása kerül be a Százszorszép Óvoda alapító 
okiratába. Az óvodavezetőkkel egyeztettünk. Ez a nevelési év valószínűleg így le fog menni. Nem 
sok integráltan nevelhető értelmi fogyatékos kisgyerek van, öt év alatt egy, vagy talán kevesebb 
fordul meg az intézményekben. Azonban a törvényi kötelezettségünknek úgy tudunk eleget tenni, 
ha ezt az alapító okiratokba beemeljük. Az óvodáknak a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása 
felülvizsgálatra fog kerülni, azért, hogy ne alakuljanak ki problémák. Meg fogjuk vizsgálni minden 
óvodában a feltételeket, meg fogjuk nézni, hogy mennyibe kerül például egy mozgáskorlátozott 
kisgyereknek az ellátása. Jelenleg egy óvoda alkalmas a mozgáskorlátozott gyermekek integrálásra, 
a Gesztenyéskert Óvoda. Az alapító okirat módosításokat a nevelési év végén be fogjuk hozni a 
testület elé, és valószínűleg minden óvodát érinteni fog.  
 
 
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: 
 
108/2017. (VIII. 22.) 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 alapító okiratának módosításáról 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.) 269/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 
328/2013. (V. 30.) számú, a 450/2014. (V. 29.) számú, valamint a 381/2015. (V.28.) számú 
képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító 
okiratot, valamint a határozat 2. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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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 
nyílt ülését befejezettnek nyilvánította. 

 
 
 

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


