
 
 

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

Bizottságának 2018. június 27-én a Városháza emeleti kistermében 830 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 
 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. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
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: 
 
83/2018. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2018. június 27-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 Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) 
beosztására kiírt pályázat elbírálásáról 

 
2. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák 2017/2018. nevelési évben végzett 

tevékenységéről 
 

3. Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2017/2018. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 

 
4. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák Honvédelmi 

Intézkedési Terveinek véleményezéséről 
 
5. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Rihárd polgármester 
 Előadó az 1-5. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
6. Egyebek 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) 
beosztására kiírt pályázat elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. 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 határozatot hozta: 
 
84/2018. (VI. 27.) 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 intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására kiírt pályázat elbírálásáról 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.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2018. 
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augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig Bereczkiné Valter Anitát bízza meg. Illetményét 2018. 
augusztus 1. napjától 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 
• Kereset összesen:                                                                           381.265,-Ft 

 
 

H a t á r i d ő: 2018. július 31. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák 2017/2018. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Nagyon aprólékos munkát végeznek, látszik, hogy nincs gond az óvodákkal Hatvanban. 
 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
85/2018. (VI. 27.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
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 Bálint út 44.) beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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86/2018. (VI. 27.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
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 Lázár út 49-51.) beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
87/2018. (VI. 27.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
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-Zsilinszky út 10.) beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
88/2018. (VI. 27.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
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 Kálmán út 13.) beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
89/2018. (VI. 27.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
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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 Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
90/2018. (VI. 27.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
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 utca 9.) beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
91/2018. (VI. 27.) 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 önkormányzati 
fenntartású óvodák 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
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.) beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2017/2018. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez a beszámoló nagyon jól összegzi a dolgokat, és a nehézségeket is. Nem tudom azt, hogy mi az 
SNI? Látom, hogy ez elég nagy problémát jelentett az óvodák körében. 
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Padányiné Kalocsai Edit a Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Az SNI a sajátos nevelési igényű gyermekek rövidítése. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Úgy láttam a beszámolóban, hogy erre speciális felkészültségű munkaerő lenne szükséges. Miért 
került be az óvodákba? 
 
Padányiné Kalocsai Edit a Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Nem véletlenül került ilyen részletesen taglalásra a beszámolóban ez a téma. Ez nem új keletű, tehát  
évről évre felmerülő probléma volt. Hosszú évek óta az óvodák alapító okiratában benne van a 
sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása, együtt nevelése a többi gyerekkel, de az elmúlt 
három évben mérhető növekedés látható, ami nem drasztikus növekedés, de növekedés. Ebből 
adódóan vannak olyan problémák, amik a hétköznapokban megnehezítik az átlag óvónői munkát. 
Nincsenek felkészítve erre a kolléganők. Olyan 24-25 fős létszámú csoportban kell ezeket a 
problémákat a két, sőt adott esetben egy óvónőnek megoldani, amire nincs felkészítve. A másik 
nagyon nagy probléma, hogy a szakbizottság által kiadott szakvélemények, amelyek szerint ezek a 
gyerekek integrálhatóak a normál közösségben, elég későn készülnek el. Tehát a problémával akár 3 
éven keresztül is birkózik az óvoda, anélkül, hogy bármilyen megsegítése lenne, mert azt is tudni 
kell, hogy az állami plusz pénzeket, a fejlesztéshez szükséges szakembereket, csak abban az esetben 
igényelheti az óvoda, ha papírja van a gyermeknek arról, hogy ő sajátos nevelési igényű. Ezért 
szoktuk azt mondani, hogy ez patthelyzet, mert addig, amíg nincs papír, nem tudjuk megkérni, de a 
gyerek ott van a hétköznapi életben. A másik probléma, hogy ott van mellette a másik 24 - abszolút 
nem címkézve - egészséges gyermek, aki ugyanúgy igényli a törődést, de az SNI-s 
gyereknek/gyerekeknek nagyobb segítség kell. A törvény általi 3 csoportonkénti 1 pedagógiai 
asszisztens képtelen minden gyerek mellett ott lenni, akinek ilyen segítségre van szüksége. Ezért 
írtam le, mert ezt végig kell gondolni. Törvényi kötelezettségének tett eleget az önkormányzat, 
amikor a Százszorszép Óvodát kijelölte, hogy az integrálható enyhe értelmi fogyatékos gyerekek 
oda kerüljenek. Aki dolgozott ilyen gyerekkel, tudja, hogy komoly odafigyelést igényel az 
óvónőktől. A statisztika is szerepel a beszámolóban, mely alapján látható, hogy emelkedik a 
létszám, talán 15 gyerek van jelen pillanatban. Ha ezt visszaosztjuk a segítő pedagógiai 
asszisztensekkel, akkor az kevés. Arról nem beszélve, hogy gyógypedagógiai asszisztensre lenne 
szükség melléjük. A másik kontraszt, hogy van a városnak egy olyan iskolája, ahol ugyan 
szegregáltan nevelhetőek ezek a gyerekek, de tudjuk, hogy a szülők nem szívesen viszik a 
gyerekeket a szegregált intézménybe, pedig ott vannak a pozitív eredmények, és a megfelelő 
szakember a nap 8 órájában a gyerek rendelkezésére áll. Úgy gondolom, hogy ez egy társadalmi 
probléma, és nekünk, pedagógusoknak óriási szerepünk van abban, hogy a szülőkkel el tudjuk 
fogadtatni, hogy nem mindig és minden esetben az integráció a jó megoldás. Tegyük hozzá, hogy 
egy enyhe értelmi fogyatékos gyermek, aki még most az óvodai közösségbe integrálható, az 
iskolába már nem lesz integrálható. Mivel segítjük a gyereket? Azzal, hogy most itt halad ezekkel a 
gyerekekkel, és esetleg folyamatos kudarc élménye van, mert 24 egészséges gyerek mellett, egy 
ilyen gyermek nem biztos, hogy sikerélményben részesül napi szinten, akárhogy is szeretné a 
pedagógus? Azt is tudjuk, hogy a szülő elfogult, és bizonyos esetekben a szülőnek vétójoga van, 
akár még a szakértői bizottságnál is, újabb probléma elé állítva az intézményeket, hogy ezt a 
gyereket meg kell segíteni valamilyen úton-módon, és lehet, hogy mi tudjuk, hogy nem itt lenne a 
helye, hanem 7-8 fős kis csoportokban. A másik ilyen nagyon komoly és sarkallatos probléma az 
autizmus és az autizmus tüneteivel küzdő kisgyermekek, akiknél nem is biztos, hogy az óvodai 
évek alatt ki fogják mondani ezt a diagnózist. Próbálunk itt is odahatni, és ebben kell nekünk óriási 
szakmai munkát végezni, hogy minél előbb jusson el a szülő oda, hogy a gyerekének papírja 
legyen, hogy a megfelelő segítséget megkapja.  
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Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Országosan hogyan segítik ezt? 
 
Varsányiné Kondek Mónika a Varázskapu Óvoda vezetője 
Múlt héten volt egy EFOP-os záró konferencia Budapesten. Eddig a hátrányos helyzetű gyerekek 
neveléséről szólt minden, de már látják az Oktatási Hivatalnál is és az EMMI-nél is, hogy a 
legnagyobb problémát nem a hátrányos helyzetű gyerek, hanem pont az SNI-s gyerek okozza. 
2020-ig tart egy EU-s projekt, ami egy kísérleti rendszer egyelőre. 5 megyét vonnak ebbe be, 
ezekből is 150 óvoda kap meghívást, ahol minden óvoda kapni fog saját gyógypedagógust és saját 
gyógypedagógiai asszisztenst. Az a cél, hogy az 5 megyében szerzett tapasztalatot később a 
kormányzat felé kommunikálják. Valószínű, hogy a személyi feltételeket át fogják alakítani ennek 
tükrében. Ez természetesen egy hosszabb folyamat, de annak nagyon örülünk, hogy érzik már azt, 
amit mi évek óta kommunikálunk, hogy 25 fő között azokkal a gyerekekkel, akikkel ezek a komoly 
problémák vannak, nem lehet foglalkozni. Meg is fogalmazták, hogy még a 20 fő is nagyon magas 
az integrációhoz, nem még a 25 fő, amivel az átlag csoportok számolnak. Tehát van remény, és 
bízunk benne, hogy minket is elér ez a fejlesztés. 
 
 
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: 
 
92/2018. (VI. 27.) 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 óvodavezetői városi 
munkaközösség 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség 
2017/2018. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák Honvédelmi Intézkedési 
Terveinek véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
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. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
93/2018. (VI. 27.) 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 által fenntartott óvodák Honvédelmi Intézkedési Terveinek véleményezéséről 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 (cím:3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 44.) Honvédelmi Intézkedési Tervében foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
94/2018. (VI. 27.) 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 által fenntartott óvodák Honvédelmi Intézkedési Terveinek véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (cím: 3000 Hatvan, 
Mészáros Lázár út 49-51.) Honvédelmi Intézkedési Tervében foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
95/2018. (VI. 27.) 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 által fenntartott óvodák Honvédelmi Intézkedési Terveinek véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (cím: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) Honvédelmi Intézkedési Tervében foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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96/2018. (VI. 27.) 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 által fenntartott óvodák Honvédelmi Intézkedési Terveinek véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (cím: 3000 Hatvan, 
Gódor Kálmán út 13.) Honvédelmi Intézkedési Tervében foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
97/2018. (VI. 27.) 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 által fenntartott óvodák Honvédelmi Intézkedési Terveinek véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvani Százszorszép Óvoda (cím: 3000 
Hatvan, Hajós A. utca 3.) Honvédelmi Intézkedési Tervében foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
98/2018. (VI. 27.) 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 által fenntartott óvodák Honvédelmi Intézkedési Terveinek véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (cím: 3000 Hatvan, 
Jókai u.9.) Honvédelmi Intézkedési Tervében foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
99/2018. (VI. 27.) 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 
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Önkormányzata által fenntartott óvodák Honvédelmi Intézkedési Terveinek véleményezéséről 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 (cím: 3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) Honvédelmi Intézkedési Tervében foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ezzel nagyon sokan élnek. Augusztus 1-jével kerül kiírásra a pályázat. Kérem, hogy mindenki a 
pályázati kiírásnak megfelelően készítse el a pályázatot, hogy minél többen részesülhessenek a 
támogatásban. 
 
 
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: 
 
100/2018. (VI. 27.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (2)-(3) bekezdései alapján átruházott hatáskörben 
eljárva a civil szervezetek támogatására létrehozott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket 
támogató keret, az Ifjúsági keret, a Sportfeladatokat, célokat támogató keret, az Egyházi keret, 
valamint a Nemzetiségi keret pályázati felhívását a határozat 1 – 5. számú mellékletei szerinti 
tartalommal elfogadja, és azok 2018. augusztus 1. napjával kiírásra kerülnek.  
 
Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatokat indokolás nélkül visszavonja.  
  
Határid ő: 2018. augusztus 1. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 

A 100/2018. (VI. 27.) sz. bizottsági határozat mellékletei a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezik. 
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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. 
 
 
 

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


