
 
 

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 29-én a Városháza emeleti nagytermében 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 
 
Igazoltan volt távol: 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Pető Lászlóné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 
 Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
 Bereczkiné Valter Anita a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
 Simon Attiláné a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 
 Vaka Istvánné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezető helyettese 
 Csirmaz Andrea a Hatvani Varázskapu Óvoda vezető helyettese 
 Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
 Kutalik Márta a Hatvani 5. sz. Általános Iskola igazgatója 
 Jagodicsné Fehér Ágnes a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 

Képességfejelsztő Általános Iskola igazgató helyettese 
 Polonkai Zoltánné a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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109/2017. (VIII. 29.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2017. augusztus 29-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 Markovits Kálmán Városi Uszodában történő óvodai úszásoktatás 2017. évi 

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

  
2. Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2016/2017. tanévben 

végzett tevékenységéről és a 2016/2017. tanév kiemelkedő tanulmányi és 
sporteredményeiről 

  
 Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

3. Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 

4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előadó a 3-4. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

5. Előterjesztés a 2017/2018. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezéséről  

  
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 

6. Egyebek 
 
Z á r t   ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Pro Urbe” díj adományozásáról 
 

 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 

2. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 
 

 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 

3. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetés 
adományozásáról 

 
Előadó az 1-3. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
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1. napirend 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő óvodai úszásoktatás 2017. évi 
úszás óraszámának 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 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Nagyobb létszámú csoportról van szó és, hogy optimális legyen az oktatás a medencében, ezért 
kérték, hogy plusz csoportba kerüljön az úszásoktatás. 
 
 
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: 
 
110/2017. (VIII. 29.) 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 2017. évi úszás óraszámának 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 óraszámát, 
2017. szeptember 1. és 2017. december 31. közötti időszakra összesen 10 óráról 15 órára emeli 
meg. 

     Az óraszám emelés az intézmények költségvetését nem érinti.  
A pénzügyi fedezet a Hatvani Szolgáltató Intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2017. december 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2016/2017. tanévben 
végzett tevékenységéről és a 2016/2017. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Nagyon nagy munka van ebben de én inkább általánosságában tennék hozzá megjegyzést. 
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Számomra az az érdekes, hogy megmutatkoznak az igazgatói stílusok, az iskolának a működési 
hangulata és sok minden más. Van olyan beszámoló, melyben a hangulatjelek dominálnak, szeretet, 
összetartozás, stb, de van olyan is, mely romantikus stílusban íródott versidézetekkel. Van, aki 
tényszerűen számol be, tehát sokféleképpen. Ez nagyon tetszik. Látszik, hogy mindenki, amit 
csinál, azt nagyon szereti csinálni. A beszámolókból az jön le, bár nincs leírva benne, hogy „az én 
iskolám a legjobb, ide gyertek”. Ez a városnak annyiban jó, hogy a gyerekeket rájuk lehet bízni. 
Mindegyik iskolára értem ezt, nem csak az általános iskolákra. Én azt mondom, hogy örüljünk neki, 
hogy jó a hozzáállás, és az önkormányzat felé sem, voltak elégedetlenek.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Jó munkát kívánok a következő tanévhez.  
 
 
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 Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2016/2017. 
tanévben végzett tevékenységéről és a 2016/2017. tanév kiemelkedő tanulmányi és 
sporteredményeiről tárgyú tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek 
megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
3. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Mennyire lehet tartani a költségvetést? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza az összefoglaló bevételi és kiadási teljesüléseket. Itt 
meg lehet állapítani, hogy a bevételek 58 %-ban teljesültek, tehát előreláthatólag, amit beterveztünk 
bevételeket, azok teljesülni fognak, bár az iparűzési adónál a december 20-i feltöltés az mindig 
kérdéses. Mi ezt egy előzetes számítás alapján tesszük bele, ez nagy tétel a bevételi oldalon, de az, 
hogy az önkormányzat területén lévő vállalkozások hogyan működnek, azt csak saccolni tudjuk, 
hogy december 20-án milyen feltöltéssel fognak élni. Kiadási oldalon a működtetésben arányosan 
teljesültek az intézmények és az önkormányzati feladatok is, tehát a működési kiadások a 
megtervezett ütemben haladnak. A fejlesztéseknél van lemaradás, mert a második félévben indultak 
el a nyár folyamán, illetve majd most fognak elindulni, tehát ez a második félévben fog tényleg 
teljesülni. A bevétel és a kiadás én úgy gondolom, hogy egyensúlyban van, úgyhogy reméljük, hogy 
december 31-ével jó évet fog zárni az önkormányzat. Ami rajtunk múlik, azt megtesszük, az 
intézményvezetőkkel együtt közösen. 
  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
111/2017. (VIII. 29.) 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 2017. I. 
félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. I. félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az első félévben a februárban elfogadott költségvetési rendelet változásai kerültek beépítésre 
bevételi, kiadási oldalon. Voltak testületi döntések, amiket utókövetünk ebben a rendeletben. A 
többlet bevételből a bevételi és kiadási oldalon is megemelésre kerültek az előirányzatok. Az 
intézményekkel együtt, hiszen az intézmények költségvetését is átnéztük, ahol volt többletbevétel, 
annak a terhére megemelésre kerültek az előirányzatok.  
  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
112/2017. (VIII. 29.) 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 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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5. napirend 
Előterjesztés a 2017/2018. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Várható-e a jövőt illetően, hogy több gyermek lesz? Elegendő-e a létszám túllépés engedélyezése, 
vagy új óvoda is szükséges lehet? 
 
Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Erre nehéz válaszolni, mivel ez egy jövőkép. Az előterjesztésben arról van szó, hogy a jelenlegi 
férőhelyeken belül egy-egy óvodában lehetőség van arra, hogy a 25 fős csoportlétszámot 20 %-kal 
növelje egy vezető, de ez azt jelenti, hogy akkor egy másik csoportban kevesebb, mint 25 
gyereknek kell lenni. Ha például a nagycsoportban 28 gyerek van, akkor kell lenni egy másik 
csoportnak, ahol csak 22 van. Tehát az intézményi férőhely keretet nem lehet túllépni.  
Az év végi megbeszélésen felmerült a beiratkozások után, hogy különösen az újhatvani területen, 
nagy valószínűséggel újabb óvodai férőhelyekre lesz szükség. Tudomásom szerint vannak olyan 
intézmények, ahol a jelenlegi helyzetben is lehetne csoportot kialakítani, illetve az a városvezetés 
későbbi döntése kell legyen, ha esetleg új óvodára lenne szükség.  
 
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: 
 
113/2017. (VIII. 29.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a 2017/2018. nevelési évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 
engedélyezi: 
 
a) a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-51.) mindhárom 
(Kékcinege, Sárgarigó, Zöldike) vegyes csoportjában a törvényben meghatározott maximális 
csoportlétszám 20%-os túllépését; 

b) a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) Katica 
kiscsoportjában, Napocska kiscsoportjában és Tulipán nagycsoportjában a törvényben 
meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 

c) a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) Pillangó nagy-
középső csoportjában, Süni kiscsoportjában és Méhecske vegyes csoportjában a törvényben 
meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 

d) a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u.3.) Pillangó 
kiscsoportjában és Maci kiscsoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 
20%-os túllépését; 

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

f) a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) kiscsoportjában, 
középső csoportjában, valamint nagycsoportjában a törvényben meghatározott maximális 
csoportlétszám 20%-os túllépését. 

Határid ő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: intézményvezetők 
 
 
6. 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 


