
 
 

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

Bizottságának 2017. szeptember 26-án a Városháza emeleti nagytermében 1500 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. Kovács Éva aljegyző 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Bicsak Gáborné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezető helyettese 
 Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
 Bereczkiné Valter Anita a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda megbízott vezetője 
 Simon Attiláné a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 
 Nagy Zsoltné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
 Csirmaz Andrea a Hatvani Varázskapu Óvoda vezető-helyettese 
 Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
 Tóth Attiláné Deák Andrea a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium 

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 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: 
 
122/2017. (IX. 26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2017. szeptember 26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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1. Előterjesztés a Civil Alap 2017. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek 
elbírálásáról 

 
2. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium tehetséggondozó 

programjának támogatásáról 
 

3. Előterjesztés az óvodavezetők illetményének megállapításáról  
 

4. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói 
értékeléséről 

 
5. Előterjesztés dolgozói létszám bővítéséről, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelésével kapcsolatos többlet feladatok finanszírozásáról a Hatvani Százszorszép 
Óvodában 

 
 Előadó az 1-5. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

6. Egyebek 
 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Civil Alap 2017. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek 
elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Eljött amire sokan vártak. Kisebb-nagyobb összeggel, de támogatni tudtunk mindenkit. Nem elég ez 
az összeg a teljes költségek fedezésére, de nagyon sok pályázat érkezett be, és mindenkinek 
szeretnénk adni ősszel és tavasszal is. 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Olyan sok pénzt nem kapnak, általában 50 ezer forintot. Ebből a sok támogatottból 8 zenekar van. 
Máshol is ilyen sok zenekar van? 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Igen. Ezek a zenekarok, akik kapnak támogatást, ők fel is lépnek például a Jam Gardenben is. 
Kritérium az, hogy amennyiben a zenéjük belefér egy műsorba, amit rendez a város, akkor ezek a 
zenekarok kapnak lehetőséget a fellépésre.  
 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
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123/2017. (IX. 26.) 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 Civil Alap 2017. évi 
augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keret második félévi 
keretösszegét, 100.000,- forintot pályázat hiányában átcsoportosítja, a Sport feladatokat, célokat 
támogató keret második félévi keretösszegéhez, mely így 1.260.000.- forintra emelkedik. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
124/2017. (IX. 26.) 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 Civil Alap 2017. évi 
augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny 
közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét képező 
táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek 
támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. október 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
125/2017. (IX. 26.) 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 Civil Alap 2017. évi 
augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató 
keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett 
összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi 
forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
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önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. október 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
126/2017. (IX. 26.) 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 Civil Alap 2017. évi 
augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok 
alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt 
alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre 
áll.  
 
Határid ő: 2017. október 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
127/2017. (IX. 26.) 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 Civil Alap 2017. évi 
augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok 
alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt 
egyházközségeket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre 
áll.  
 
Határid ő: 2017. október 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium tehetséggondozó 
programjának támogatásáról 
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Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Szép, hogy az önkormányzat is támogatja a programot. Olvastam, hogy átalakítás történik, kivették 
a német nyelvet és a történelem került be. Miért? 
 
Tóth Attiláné Deák Andrea a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium igazgatója 
A környéken élő szülők, illetve pedagógusok részéről volt egy ilyen megkeresés, hogy jobban 
szeretnék, ha kicsit a humán tárgyakra is nagyobb hangsúly esne, ezen belül pedig a történelemre. 
Ez az a tantárgy, amit nagyon sok helyen használhatnak majd a későbbiekben.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Hasznosságában a jövőt illetően majd úgyis kiderül. 
 
Tóth Attiláné Deák Andrea a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium igazgatója 
Az angol nyelvűt én is csináltam jó pár évig. A Diákakadémia iránt töretlen az érdeklődés, 3-4-
szeres a túljelentkezés. Ide 12-14 főnél többet nem nagyon szeretünk felvenni, mert körülbelül 
annyi lesz majd egy csoport, amit indítunk a tagozaton. Elmondhatjuk azt, hogy együtt is szokott 
maradni ez a társaság, és ezáltal kapunk plusz egy évet. Én például most ott tartok a csoporttal, ahol 
más csoportban a 11. év végén szoktak. Pedig csak 1 évet jártak pluszban, de ez ilyen sokat számít. 
Németből valójában elsatnyult létszám szempontjából a diákakadémia. Kíváncsian várjuk a 
történelem szempontjából hogyan alakul.  
 
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: 
 
128/2017. (IX. 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 Bajza József 
Gimnázium és Szakgimnázium tehetséggondozó programjának támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) számára a 2017/2018. tanévben a 
300 órát magába foglaló tehetséggondozó program költségigényét, a 2017. december 31-ig 
felmerülő bruttó 250.000,-Ft óradíj és 74.250,-Ft járulék, mindösszesen 324.250,-Ft összeget a 
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) önkormányzati 
rendelet alapján az általános tartalék terhére. A fennmaradó összeg, 500.000- Ft óradíj és 148.500.-
Ft járulék, mindösszesen 648.500.-Ft figyelembe vételre kerül a 2018. évi költségvetés 
tervezésekor. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az erre 
vonatkozó megállapodást megkösse a Hatvani Tankerületi Központtal. 
 
Határid ő: 2017. október 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 
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3. napirend 
Előterjesztés az óvodavezetők illetményének megállapításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
A 6. határozati javaslatnál személyes érintettséget szeretnék bejelenteni, úgyhogy arról nem 
szeretnék szavazni, és kérem a külön szavazást. 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 1. 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
129/2017. (IX. 26.) 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 óvodavezetők 
illetményének megállapításáról 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. u. 3.) intézményvezetője, Nagy Zsoltné illetményét magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig 2017. szeptember 1-jétől a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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):  401.940,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)        73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)     20.000,-Ft 

(2016.09.01-2021.06.30) 
Kereset összesen:       495.020,-Ft 
Kerekítés:                -20,-Ft 
Kereset mindösszesen:    495.000,-Ft 

 
Határid ő: 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 2. határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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130/2017. (IX. 26.) 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 óvodavezetők 
illetményének megállapításáról 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.) óvodavezetője, Padányiné Kalocsai Edit illetményét a magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig. 2017. szeptember 1-jétől a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, 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):  365.400,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)       73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)     10.000,-Ft 

(2016.09.01-2021.06.30.) 
Munkaközösségi pótlék           9.135,-Ft 
Kereset összesen:        457.615,-Ft 
Kerekítés:                -15,-Ft 
Kereset mindösszesen:       457.600,-Ft  

 
Határid ő: 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 3. határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
131/2017. (IX. 26.) 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 óvodavezetők 
illetményének megállapításáról 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 (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi B. u. 44.) óvodavezetője, Pető Lászlóné  illetményét a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig 2017. szeptember  1-jétől a Magyarország  2017. évi központi  
költségvetéséről  szóló 2016. évi XC.  törvény, 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 
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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):   429.345,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)       73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt.. 65.§ (5) bekezdés )     15.000,-Ft 

(2017.08.01-2022.07.31.) 
Kereset összesen:       517.425,-Ft 
Kerekítés:               - 25,-Ft 
Kereset mindösszesen:      517.400,-Ft  

 

Határid ő: 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 4. határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
132/2017. (IX. 26.) 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 óvodavezetők 
illetményének megállapításáról 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.) óvodavezetője, Simon Attiláné  illetményét a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig 2017. szeptember  1-jétől a Magyarország  2017. évi központi  
költségvetéséről  szóló 2016. évi XC.  törvény 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):   356.265,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)       73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)     15.000,-Ft 

(2016.09.01-2021.06.30.) 
Kereset összesen:        444.345,-Ft 
Kerekítés:                     -45,-Ft 
Kereset mindösszesen:      444.300,-Ft  

 

Határid ő: 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 5. határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
133/2017. (IX. 26.) 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 óvodavezetők 
illetményének megállapításáról 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.) óvodavezetője, Tormáné Tóth Éva illetményét a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig. 2017. szeptember 1-jétől a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, 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):  420.210,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)       73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)     10.000,-Ft 

(2016.09.01-2021.06.30.) 
Kereset összesen:        503.290,-Ft 
Kerekítés:                +10,-Ft 
Kereset mindösszesen:       503.300,-Ft 

 
Határid ő: 2017. szeptember 29.(munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 6. határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
134/2017. (IX. 26.) 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 óvodavezetők 
illetményének megállapításáról 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.) óvodavezetője, Varsányiné Kondek Mónika magasabb vezető illetményét. 
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2017. szeptember 1-jétől magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, 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):   
392.805,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)       73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés):      10.000,-Ft 

(2016.09.01-2021.06.30.) 
Kereset összesen:       475.885,-Ft 
Kerekítés:               +15,-Ft 
Kereset mindösszesen:       475.900,-Ft  

 
Határid ő: 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

(Kondek Zsolt bizottsági tag személyes érintettség miatt nem szavazott.) 
 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 7. határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
135/2017. (IX. 26.) 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 óvodavezetők 
illetményének megállapításáról 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) megbízott óvodavezetője, Bereczkiné Valter Anita magasabb vezető 
illetményét 2017. szeptember 1-jétől magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, 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):   283.185,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)        73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés):       25.000,-Ft 

(2017.08.01-208..07.31) 
Kereset összesen:      381.265,-Ft 
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Kerekítés:               +35,-Ft 
Kereset mindösszesen:       381.300,-Ft  

 
Határid ő: 2017. szeptember 29.(munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 8. határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
136/2017. (IX. 26.) 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 óvodavezetők 
illetményének megállapításáról 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.) óvodavezetője, Tircsi Erika Bernadett illetményét magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig. 2017. szeptember 1-jétől a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, 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):   365.400,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)       73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)     25.000,-Ft 

(2016.09.01.-2018.03.31.) 
Kereset összesen:        463.480,-Ft 
Kerekítés:                +20,-Ft 
Kereset mindösszesen:       463.500,-Ft  

Határid ő: 2017. szeptember 29.(munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói 
értékeléséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az ember mindig azt nézi, hogy valami kilóg-e a sorból, van-e hiba. A szakmai részt értékeli az 
önkormányzat, nem volt semmilyen hiba. Ez azt jelenti, hogy jól dolgoznak, ezt értékelni kell. 
Onnan indul a képzés, úgyhogy nagy feladat. Gratulálok a jó értékeléshez. 
 
 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 7 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 

 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
137/2017. (IX. 26.) 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 fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2017. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
138/2017. (IX. 26.) 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 fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Csicsergő Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2017. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
139/2017. (IX. 26.) 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 fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2017. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
140/2017. (IX. 26.) 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 fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Napsugár Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2017. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
141/2017. (IX. 26.) 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 fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Százszorszép Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2017. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
142/2017. (IX. 26.) 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 fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Varázskapu Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2017. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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143/2017. (IX. 26.) 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 fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2017. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés dolgozói létszám bővítéséről, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelésével kapcsolatos többlet feladatok finanszírozásáról a Hatvani Százszorszép Óvodában 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez egy fél állás, ugye? Meg is van a személy? 
 
Nagy Zsoltné, a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
Igen. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Már meg is kezdődött a munka? 
 
Nagy Zsoltné, a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
Nem, még megvárjuk, hogy kapjunk erre felhatalmazást, de nagy szükség van rá. Természetesen a 
sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása zajlik, de kell hozzá segítség, mert ahogy a kérvényemben 
is írtam, nagyon nagy terhet rónak a pedagógusokra, dajkákra, asszisztensekre. Ebben kérek 
segítséget, legalább ebben az átmeneti időszakban, míg minden óvoda alapító okiratába be nem 
kerül ez a fajta sajátos nevelési igény, addig mindenképpen számítunk erre a lehetőségre. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Hány gyermek van? 
 
Nagy Zsoltné, a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
Most 4, illetve az 5. folyamatban van. Van olyan csoport, ahol kettő van, ezek között van olyan 
gyermek, aki úgy sajátos nevelési igényű, hogy az életfunkcióit kell figyelni egész nap, mert egyedi 
betegséggel született, és csak kanülön keresztül tud levegőt venni, ami a torkába van beépítve. 
Folyamatosan figyelni és tisztítani kell ezt a szerkezetet. Tehát ő egy emberes. Ezen kívül vannak 
még sajátos nevelési igényű gyerekek, például egy down szindrómás kislány is, aki most kerül 
hozzánk. Ez jelentős plusz feladat. 
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dr. Kovács Éva aljegyző 
Még annyival egészíteném ezt ki, hogy más óvodák is érintettek ebben, tehát más óvodákba is 
járnak sajátos nevelési igényű gyermekek, ahol az alapító okirat ezt lehetővé teszi. Most a 
Százszorszép Óvoda alapító okirata lett kibővítve, de ez a többi óvodára is elég nagy terhet ró. Ezt 
meghaladóan, az óvodavezetők elmondása alapján vannak olyan gyermekek, akik nem minősülnek 
SNI-s gyerekeknek, de speciális ellátást igényelnek, mert epilepszia, lázgörcs, stb. betegségük van. 
A jövőben a fenntartó részéről ez egy átgondolást igényel.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, mert tudom, hogy vannak speciális nevelési igényt kívánó 
gyerekek, csak amikor javarészt a szülő nem is akarja abba az intézménybe vinni, ami pont ezzel 
foglalkozik, itt bejön nekem az óvodák felelőssége is. Mit teszünk azért, hogy ezek a gyerekek 
tényleg jó helyre kerüljenek? Nekem is van egy olyan unokatestvérem, aki 16 éves korában 
agyvérzést kapott és lebénult. Ő egy fuvola művész volt. De azon a fuvolán, ami egyenes, már nem 
tud játszani, csak egy speciálisan megcsavart hangszeren, ami csak az ő ujjaira áll. Ezen a 
hangszeren ugyanúgy tud játszani. Ne vegye senki sértésnek, nem azért mondtam, hanem azért, 
mert abból a gyerekből egy speciális intézmény biztos, hogy ki tudja hozni a maximumot.  
 
dr. Kovács Éva aljegyző 
Annyit szólnék ehhez hozzá, hogy a mostani jogszabályi környezet - amit alátámasztott a 
Kormányhivatal döntése, amely kötelezővé tette az alapító okiratnak a módosítását -, arra kötelezi a 
fenntartót, hogy minden sajátos nevelési igényű gyermeket, akit a szakértői bizottság 
integrálhatónak tart, kötelező az óvodának felvenni. Tehát nem az óvodapedagógusok feladata, 
hogy eldöntsék, hogy hol a legmegfelelőbb a gyereknek, hanem azt egy szakértői bizottság dönti el. 
Akik integrálhatók, azok ezekbe a „normál” óvodákba járnak, amelynek alapító okirata lehetővé 
teszi. Természetesen a szakértői bizottság előírja nekik a fejlesztést is, ami szintén rendkívüli 
költséget jelent a városnak, és ezáltal az intézményeknek is. Emellett hogy hány órában kell ezeket 
a gyermekeket fejleszteni, ahhoz, hogy megfelelő ellátásban részesüljenek, ezt is meghatározzák. 
Ezek a fejlesztők utazópedagógusok, vagy a Lesznaiból járnak ki, ami egy szegregált iskola, vagy 
az intézményvezető a belátása szerint a megfelelő szakképzettséggel rendelkező fejlesztő 
pedagógust megbízza. Ezek rendkívüli kiadások, de a szülőknek joguk van ahhoz, hogy az 
integrálható gyerekeket ezekben az óvodákban neveltessék. 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Azt gondolom, hogy sokkal bonyolultabb dolog ez annál, hogy mi döntsünk, de ehhez elsősorban 
egy társadalmi szemléletváltásra lenne szükség, hogy az érintett szülők elfogadják azt, hogy az ő 
gyerekük adott esetben, normál közösségben soha nem fog tudni olyan szinten fejlődni, mint egy 
speciális iskolában. Elhangzott, hogy integrálható, nem integrálható. Nyilván egy szakértői 
bizottság eldönti, hogy az a gyerek fog fejlődni, vagy nem fog fejlődni a normál közösségben. Mi 
abban a szerencsés helyzetben vagyunk a városban, hogy van egy olyan iskolánk, ahol szegregáltan 
foglalkoznak az ilyen problémás gyerekekkel, de abban az esetben, ha ez a bizottság azt a papírt 
fogja kiállítani, hogy integrálható a gyermek, akkor valamelyik óvodának fogadnia kell. Azt 
gondolom, hogy nem biztos, hogy ez a kisgyerek az iskolába is integrálható lesz. Sokkal nehezebb 
dolga lesz, és nem fogja bírni. Amikor van egy iskolánk, aminek van egy óvodai része, csoportja, 
ahol fejleszthető lenne ez a gyermek, akkor picit értetlenül állunk. Térjünk át az anyagi részére is 
ennek az ügynek. Ha van egy ilyen iskolánk, a megfelelő szakemberekkel, tárgyi feltételekkel, 
akkor az óvodának ezt be kell vállalnia, fizetnie kell ezekért a szolgáltatásokért, ami abban a 
speciális intézményben napi szinten rendelkezésre áll. Az a probléma, hogy most egy óvoda 
megkapta ezt a plusz feladatot az alapító okiratában, tudunk mellé rendelni egy négy órás segédet, 
de ha ez minden intézménynél jelen lesz, akkor vajon fogunk-e tudni biztosítani mellé megfelelő 
szakembereket? Hisz ez csak egy óvoda ezzel a néhány problémával, de mindannyian tudunk 
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sorolni újabb problémákat, illetve egy nagy csomó olyat, ami az életkor miatt még ki sem derülhet, 
majd nagycsoport év végére fog kiderülni, de a probléma jelen van, és továbbra is 3 csoportonként 
1 pedagógiai asszisztens van. Nyilván jelzés értékű, és oda kell, hogy figyeljünk erre. Én úgy 
gondolom, hogy a városi óvodai nevelési koncepciót végig kell gondolni, mert ezt mi óvodavezetők 
tudjuk, hogy évek óta egyre több ilyen problémával küzdő gyermek és szülő jelenik meg az 
életünkben, és a normál 20-25 fő közötti csoport létszámban nem tudjuk garantálni, hogy ezek a 
sajátos nevelési igényű gyerekek olyan fejlesztést tudnak kapni, ami nekik szükséges, hiszen 
naponta kellene. Mi azt tudjuk biztosítani, amit a szakértői bizottság ráír a papírra, a heti 1-2-3 órát.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Én már most elnézést kérek, ha valakit megsértettem, mert nem azért mondtam. 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Nem, szó sincs erről. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Csak azért mondtam, mert próbálnék segíteni, hogy ebbe a speciális intézménybe próbáljanak 
bekerülni és ebben kérem az intézményvezetők segítségét is. Ugyanis az ő hangszerük úgymond, 
amit a jóistentől kaptak, egy kicsit másképp szól. Ezért a zenekar összhatását egy kicsit másképp 
működteti. Külön-külön lehet, hogy jó, de együtt nem annyira működik. Azért mondom, mert a 
gyerekeket is visszatartja a fejlődésben egy ilyen problémás gyerek. Tudok olyan osztályról, ahol 6. 
osztályban kibukott az, aki miatt már jó néhányan ott akarták hagyni az iskolát. A sajátos nevelési 
igényű gyerek se a megfelelő képzést kapja, viszont a többinek is problémát okoz. Ezért lenne jó, ha 
a megfelelő helyre kerülnének ezek a gyerekek, de sajnos nem mindig kerülnek oda.  
 
Nagy Zsoltné, a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
Néhány szót szeretnék ehhez hozzáfűzni. Nekünk nincs kompetenciánk abban, hogy eldöntsük azt, 
hogy az a gyermek, akit a szakértői bizottság integrálhatónak tart, azt bevegyük, vagy ne vegyük be. 
Ezt a törvény előírja. A mostani köznevelési törvény az integrált nevelés mellett köteleződött el, 
tehát lehetőséget kell adni azoknak a gyermekeknek, akik integrálhatók, hogy olyan közösségbe 
járjanak, amiben jobban tudnak fejlődni. Az megint egy másik oldala a dolognak, hogy tényleg jó-e 
ez a többi gyereknek. A másik, ami miatt mertem kérni ezt a 4 órás plusz álláshelyet, az az, hogy 
nálunk az összes álláshely finanszírozott, tehát a törvényben meghatározott kereteken belül 
működünk, eddig nem kértünk sosem plusz főt. Most ezért kértünk, hogy legalább erre az átmeneti 
időszakra, erre az 1 évre, vagy amennyi eltelik még, kapjunk segítséget ennek a megoldásában. 
Köszönöm szépen, hogyha támogatják ezt. 
 
 

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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
144/2017. (IX. 26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta dolgozói létszám 
bővítéséről, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével kapcsolatos többlet feladatok 
finanszírozásáról a Hatvani Százszorszép Óvodában szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvodában (3000 Hatvan, 
Hajós A. u. 3.) engedélyezi 1 fő 4 órás pedagógiai asszisztensnek 2017. október 1. napjától, 
határozott időre, 2018. június 30. napjáig történő foglalkoztatását, és erre az időszakra az óvoda 
létszámkeretét 22,5 főben határozza meg. 
Az 1 fő pedagógus asszisztens közalkalmazotti állományba helyezéséhez a szükséges pénzügyi 
forrás az Intézmény 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll, a 2018. évi költségvetésbe pedig 
betervezésre kerül.  
 
A létszámbővítéssel járó személyi kiadások növekedésére Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a Hatvani Százszorszép Óvoda 
költségvetése fedezetet nyújt. 
 
Határid ő: 2017. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
145/2017. (IX. 26.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta dolgozói létszám 
bővítéséről, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével kapcsolatos többlet feladatok 
finanszírozásáról a Hatvani Százszorszép Óvodában szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, 
Hajós A. u. 3.) részére a 2017. évi költségvetés terhére - 2017. szeptember 1. napjától 2017. 
december 15. napjáig terjedő időszakra - 448.000.-Ft összeget biztosít a sajátos nevelési igényű 
gyermekek fejlesztésének ellátása, illetve az ellátás finanszírozása céljából.  
 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az általános tartalék 
terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2017. október 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
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. 
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K.m.f. 
 
 
 
 
 Kondek Zsolt Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 tagja elnöke 


