
 
 

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

Bizottságának 2018. május 29-én 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 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag (késve érkezett) 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Pető Lászlóné Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 
 Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője  
 Bereczkiné Valter Anita Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
 Simon Attiláné Hatvani Napsugár Óvoda vezetője  
 Nagy Zsoltné Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője  
 Varsányiné Kondek Mónika Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője   
 Padányiné Kalocsai Edit Hatvani Vörösmarty téri 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 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: 
 
 
77/2018. (V. 29.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2018. május 29-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  ÜLÉS: 
 

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

 
2. Előterjesztés a 2018/2019. nevelési év indításának előkészítéséről 

 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál : Horváth Richárd polgármester 
 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

3. Egyebek 
 
 

Kocsis Attiláné bizottsági tag bejött az ülésterembe. Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5. 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez a módosítás a közbeszerzésekre vonatkozik. Mennyivel másabb, mint az előző? Hoz-e minőségi 
változást, vagy ez csak formai? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez a módosítás igazából pontosítás. Vannak olyan egyedi gyártású eszközök, esetleg egyedi 
szolgáltatások, amikre egyszerűen nem tudunk 3 árajánlatot bekérni. Egyrészt ezt szabályozza a 
mostani módosítás, másrészt pedig van olyan, hogy kiküldjük mi öt helyre is az ajánlatkérést, de 
nem érkezik vissza a szükséges három árajánlat. Ezeket a helyzeteket kezeli ez a módosítás. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
78/2018. (V. 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 képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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2. napirend 
Előterjesztés a 2018/2019. nevelési év indításának előkészítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Látjuk, hogy maximálisan van kihasználva minden. Gondolkodni kell, mert ha a jövőben is így lesz, 
akkor bővítésre lesz szükség. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Helyileg van olyan óvoda, ahol van lehetőség bővíteni, ahol ez könnyen megvalósítható? 
 
Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Nagyon érdekes és kétoldalú dolog, amit idén tapasztaltunk a beiratkozáskor. Az előre 
prognosztizált létszám a valóságban nem jelent meg, és napról napra változik. Tehát a külföldön 
tartózkodás, az ideiglenes lakcímen való tartózkodás nagyban átírja ezeket a beiratkozási adatokat. 
Az óvodák jelenleg el tudják látni a gyerekeket a rendelkezésre álló férőhellyel, de már az 
előterjesztésben lévő adatok is változtak, mert folyamatos fluktuáció van. Van olyan intézmény, 
ahol szükség esetén átalakítással elindítható plusz csoport, de városi szinten el kell gondolkodni, és 
szükséges végig gondolni. Ami idén jelentkezett, a két városrész közötti beiratkozás aránya, az 
újhatvani városrészben sokkal több a beiratkozottak aránya, mint az óhatvani városrészben. A város 
átjárhatósága megnehezíti az esetleges átirányításokat, de a számadat is nagyon csalóka. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Mikor lesz végleges ez a szám? 
 
Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Folyamatosan változik mind a 12 hónapban. Nyilván, augusztusban legkésőbb be kell, hogy 
jelentkezzenek a szülők, hogy szeretnék-e beíratni a gyerekeiket az óvodába. Sok, vidékről itt 
munkahelyet létesítő szülő is megjelenik, akikre előre nem lehet számítani.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Nagy öröm számunkra, hogy növekszik a gyereklétszám. Jó munkát és sok sikert kívánok a 
gyerekneveléshez. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 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: 
 
79/2018. (V. 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 2018/2019. nevelési év 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést. 
 
 
 
 



 

  

4

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018/2019. 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: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
80/2018. (V. 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 2018/2019. 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 2018/2019. nevelési évben is engedélyezi a 2 
fő fejlesztő óvodapedagógus álláshelyet. A képviselő-testület akként rendelkezik, hogy 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 állományába kerüljön, 
továbbá munkaidejük kerüljön megosztásra az érintett településrész óvodái között.  
 
A személyi állományba helyezésekhez, a szükséges pénzügyi forrás az adott intézmények 
költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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81/2018. (V. 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 2018/2019. 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 2018/2019. nevelési évben is engedélyezi az 1 
fő rendszergazda álláshelyet. A képviselő-testület akként rendelkezik, hogy az 1 fő rendszergazda a 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) közalkalmazotti 
állományába tartozzon, és munkaideje továbbra is kerüljön megosztásra a település óvodái között.  
 
Az 1 fő rendszergazda közalkalmazotti állományba helyezéséhez a szükséges pénzügyi forrás az 
intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
82/2018. (V. 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 2018/2019. 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 Hatvani Százszorszép Óvodában (3000 Hatvan, 
Hajós A. u. 3.) engedélyezi 1 fő 8 órás, vagy 2 fő 4 órás pedagógiai asszisztensnek 2018. 
szeptember 1-től határozott időre, 2019. augusztus 31. napjáig történő foglalkoztatását. Erre az 
időszakra az óvodai létszámkeret 23 főre változik. 
A pedagógiai asszisztens közalkalmazotti állományban történő foglalkoztatásához szükséges 
pénzügyi forrás az intézmény 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll, a 2019. évi 
költségvetésbe betervezésre kerül. 
 
Határid ő: 2018. augusztus 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Egyebek 
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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 


