
 
 

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

Bizottságának 2017. május 23-án a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Tircsi Erika Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
 Bereczkiné Valter Anita Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezető-helyettese 
 Tyukodiné Márkus Marianna Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
87/2017. (V. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2017. május 23-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 a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetője (magasabb vezető) 

közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről és új intézményvezető megbízásáról 
  
 Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 

 
2. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény belépőjegy árainak 

módosításáról 
  
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

3. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 

  
 Előadó a 2-3. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 

4. Egyebek 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetője (magasabb vezető) 
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről és új intézményvezető megbízásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Én köszönetet szeretnék mondani Tircsi Erikának, aki az én körzetembe tartozó egyik óvoda 
vezetésével volt megbízva, és jól tudtunk együtt dolgozni. Nyugodt, boldog nyugdíjas éveket 
kívánok! 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Én is hasonló jókat kívánok! A helyettesedként pedig Bereczkiné Valter Anitát bízzuk meg a 
következő 1 évre az óvoda vezetésével és kívánunk sok sikert, valamint hasonló jó munkát, mint 
Tircsi Erikának volt.  
 
 

Egyéb 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
88/2017. (V. 23.) 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 a Hatvani Gesztenyéskert 
Óvoda intézményvezetője (magasabb vezető) közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről és 
új intézményvezető megbízásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tircsi Erika, a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 10.) intézményvezetője (magasabb vezetője) közalkalmazotti 
jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Kjt.) 30. § (4) bekezdése alapján felmentéssel 2018. március 31. nappal megszünteti. A Kjt. 33. § 
(1) bekezdés és a (2) bekezdés f) pontja alapján Tircsi Erika felmentési ideje 60 nap és 6 hónap, a 
felmentési idő kezdete: 2017. augusztus 2. A képviselő-testület Tircsi Erikát a felmentési idő teljes 
időtartamára a munkavégzési kötelezettség alól felmenti. 
 
Határid ő: 2017. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
89/2017. (V. 23.) 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 (magasabb vezető) közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről és 
új intézményvezető megbízásáról 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.) vezetői feladatainak ellátásával Bereczkiné Valter Anitát bízza meg 
2017. augusztus 1. napjától 2018. július 31. napjáig. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 
az alábbiak szerint állapítja meg.  
- Nkt. 7. sz. melléklete szerinti garantált illetmény:  274.532 Ft 
- intézményvezetői pótlék: (2017.08.01.-2018.07.31.)  70.847 Ft 
- Kereset-kiegészítés (2017.08.01.-2018.07.31.) 25.000 Ft 
- Kereset összesen: 370.423 Ft 
- Kerekítés: -23 Ft 
- Kereset mindösszesen: 370.400 Ft 
 
Határid ő: 2017. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény belépőjegy árainak módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
90/2017. (V. 23.) 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 belépőjegy árainak módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) alapítója és fenntartója jóváhagyja a határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodást és felhatalmazza az igazgatót annak aláírására. 
 
Határid ő: 2017. június 1. (alkalmazásra) 
Felelős: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
 
91/2017. (V. 23.) 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 belépőjegy árainak 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 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) belépőjegy árait 2017. június 1. napjától az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 

Jegyárak  Társmúzeumi belépőjegy 
bemutatás esetén 

Teljes árú 1200 Ft 960,-Ft 

0-6 éves korig Ingyenes, ajándék ital nélkül  

Kedvezményes jegy* 600 Ft  

Kedvezményes jegy* 
Hatvan kártya vagy 
HungaryCard felmutatásával 

300 Ft 

 

Felnőtt csoport jegy  1000 Ft 800,-Ft 

Diák/Nyugdíjas csoportjegy  600 Ft   

Fotójegy/gép 500 Ft  
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Sörfőzde látogatójegy 350 Ft  

Hatvan kártyával belépődíj 600 Ft  

HungaryCard kártya 
felmutatásával belépőjegy 

600 Ft 
 

Tárlatvezetési díjak   

Osztályoknak/nyugdíjasoknak 200 Ft/fő  

Csoportoknak (1-15 fő magyar 
nyelven) 

400 Ft/fő 
 

Csoportoknak (1-15 fő idegen 
nyelven) 

400 Ft/fő 
 

Múzeumpedagógiai Órák   

Óvodásoknak 200 Ft/fő  

Iskolásoknak 200 Ft/fő  

 
*Felnőtt (62-70 év között) / kedvezményes családi felnőtt (legalább két 18 év alatti személyt kísérő, 
egy/két szülő vagy közeli hozzátartozó) / ifjúsági (6-26 éves) magyar és EGT állampolgárok 
részére. 
Az intézmény vezetése ezen felül különféle akciókat szervezhet az intézmény költségvetési 
egyensúlyát figyelembe véve, melyről előzetesen a Gazdálkodási Irodát írásban értesíteni köteles.” 
 
Határid ő: 2017. június 1. (alkalmazásra) 
Felelős: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
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 határozatokat hozta: 
 
92/2017. (V. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottság 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: 2017. május 31. 
Felelős: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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4. 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. 
 
 

 
 
 

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


