
 
 

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

Bizottságának 2018. augusztus 28-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:   
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Valló Éva a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda munkatársa 
 Pintér Gitta a Hatvani Csicsergő Óvoda munkatársa  
 Bereczkiné Valter Anita a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
 Simon Attiláné a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője  
 Nagy Zsoltné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője  
 Varsányiné Kondek Mónika a Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője   
 Szabó Istvánné a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda munkatársa 
 Kutalik Márta a Hatvani 5. sz. Általános Iskola igazgatója 
 Jagodics István a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 

Képességfejlesztő Általános Iskola igazgatója 
 Polonkai Zoltánné a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója 
 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 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: 
Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegyük fel a nyílt ülésre a 4. napirendi pont után a 
következő napirendi pontot: „Előterjesztés sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének 
finanszírozásáról a Hatvani Napsugár Óvodában” 
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A napirendre vonatkozóan van-e valakinek más javaslata?  
 
Mivel nem volt, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosítással, igennel 
szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Tarsoly Imre bizottsági elnök napirend módosításra tett javaslatát. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy aki a fenti módosítással együtt a napirendet elfogadja, igennel 
szavazzon. 
 
101/2018. (VIII. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2018. augusztus 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 

N A P I R E N D 
N Y Í L T  ÜLÉS: 
 

1. Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2017/2018. tanévben 
végzett tevékenységéről és a 2017/2018. tanév kiemelkedő tanulmányi- és 
sporteredményeiről 

 
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

3. Beszámoló az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
 Előadó a 2-3. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
4. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda dolgozói létszámának bővítéséről 

 
5. Előterjesztés sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének finanszírozásáról a Hatvani 

Napsugár Óvodában 
 
Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 
6. Előterjesztés a 2018/2019. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezéséről 
 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó a 4-6. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 
7. Egyebek 
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Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára”cím adományozásáról 
 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 

2. Előterjesztés a „Pro Urbe” díj adományozásáról 
 

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

 
 Előterjesztő a 2-3. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó az 1-3. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 
 
 
1. napirend 
Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2017/2018. tanévben 
végzett tevékenységéről és a 2017/2018. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Nagyon tartalmas anyag. Kíváncsian olvastam, hogy a városi eredmények hogyan jönnek vissza, 
hiszen szinte egész évben versenyeznek az iskolák. Én úgy gondolom, hogy a diákolimpia 
rendszerrel, a különböző felmenő rendszerekkel, illetve a város adta lehetőségekkel élve a diákok 
nagyon sok jó eredményt érnek el az általános-, és a középiskolákban is. A kollégáknak, 
kolléganőknek tolmácsolom az intézményvezetőkön keresztül, hogy köszönjük szépen a 
munkájukat. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A bizottság elnökéből a testnevelő tanár szólalt meg, de ebben az anyagban nagyon sok minden más 
is van. Egy tükörképet ad ez a beszámoló egy városnak az iskolai rendszeréről, hogy milyen munka 
folyik az intézményben, mik a különbségek. Ezekben a beszámolókban nagyon benne van az 
igazgatóknak az egyéni sajátossága, hogy milyen a tantestület, mit tartanak fontosnak, például az 5. 
sz. Általános Iskola beszámolója számomra romantikus hangulatú. A Kodály Zoltán Általános 
Iskola szinte tudományos szinten készítette el a beszámolót, és benne van, hogy milyen plusz 
dolgokkal próbálják a gyermekekből kihozni a maximumot. A Kossuth Lajos Általános Iskolában a 
sok versenyhelyezést látni. Nagyon sok iskola van, és minden iskola más-más, ezért mindegyikről 
nem szeretnék beszélni. Egész meglepő számomra, hogy az iskolák a központilag kiadott kötelező 
tantervhez mennyi minden pluszt tesznek hozzá. Ez emeli az iskolák értékét. A szakmai értékelés 
nem az önkormányzat dolga, mert sajnálatos módon nem hozzánk tartoznak az iskolák, úgyhogy ezt 
a beszámolót csak tudomásul vesszük. Egy külön intézményrendszer végzi a szakmai értékelést. 
Nem lenne rossz, ha erről az értékelésről kapnánk egy visszajelzést, vagy egy összegzést. Én a 
magam részéről nagyon nagyra tartom azt a munkát, amit végeznek, és nagyon jó lenne, ha minél 
több ember tudná részleteiben is erről a munkáról. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Minden intézménynek sikerekben gazdag boldog új tanévet kívánok. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan 
városában működő általános- és középiskolák 2017/2018. tanévben végzett tevékenységéről 
és a 2017/2018. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről szóló tájékoztatót és azt 
az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Két előterjesztésről van szó, először a rendeletmódosításról, amiben az előirányzatok lesznek 
elfogadva, majd pedig annak a teljesítéséről adunk számot. A rendeletmódosítás alapján 274 millió 
forinttal növekedett az I. félévben a költségvetésünk. Februárban fogadta el a képviselő-testület a 
költségvetést, és ahhoz képest a többletbevételek és az állami támogatás többletek kerültek 
beépítésre bevételi oldalon, kiadási oldalon pedig ehhez kapcsolódóan a célzott támogatásoknak a 
megfelelő helyre történő átcsoportosítása. A beszámoló alapján elmondhatjuk, hogy a bevételek 51 
%-ban teljesültek, a kiadások pedig 35 %-ban. A bevételi teljesítések úgy gondolom, hogy év 
végéig, amit előirányzott a képviselő-testület, az teljesíthető. Reméljük, hogy likviditási gondjaink 
nem lesznek év végével. Kiadási oldalon a működés az időarányosnak megfelelően alakult. Úgy 
gondolom, hogy az intézmények, óvodák megfelelően működtek, az a pénz, ami a működésükhöz 
szükséges volt, rendelkezésre állt, finanszírozási gondjaik nem voltak, és év végéig is rendelkezésre 
áll az az előirányzat, ami a működésükhöz szükséges. A fejlesztésben van némi lemaradás, ennek 
oka, hogy a második félévben fognak a fejlesztési kiadások teljesülni, mint általában minden évben. 
Úgy gondolom, hogy ez a terv biztonsággal teljesíthető.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
102/2018. (VIII. 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 Hatvan Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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3. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Márai gazdálkodási irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
103/2018. (VIII. 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 az önkormányzat 2018. I. 
félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. I. félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda dolgozói létszámának bővítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A sajátos nevelési igényű gyermekek problémájáról már nemrégiben beszéltünk. Ez valószínűleg 
majd az iskolákban is jelentkezni fog. Ezeknek a gyerekeknek az ellátásához szakember szükséges. 
Eleve nagyon sok gyermek lesz, így külön dolgozó szükséges ezekkel az SNI-s gyerekekkel való 
foglalkozásra, mivel nagyon sok időt elvonnak a többi gyerektől. Nem könnyű dolog ez, de ez egy 
országos probléma, nem csak hatvani. 
 
 
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: 
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104/2018. (VIII. 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 Gesztenyéskert 
Óvoda dolgozói létszámának bővítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvodában (3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) engedélyezi 1 fő 8 órás pedagógiai asszisztensnek 2018. 
szeptember 3. napjától, határozatlan időre történő foglalkoztatását, és egyben az óvoda 
létszámkeretét összesen 35 főben határozza meg. 
Az 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazásához szükséges pénzügyi forrás az intézmény 2018. évi 
költségvetésében (ezen belül a Bosch költségvetésben) rendelkezésre áll, a 2019. évi költségvetésbe 
pedig betervezésre kerül.  
 
Határid ő: 2018. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének finanszírozásáról a Hatvani 
Napsugár Óvodában 
 
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: 
 
105/2018. (VIII. 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 sajátos nevelési igényű 
gyermekek fejlesztésének finanszírozásáról a Hatvani Napsugár Óvodában tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor 
K. u.13.) részére a 2018. évi költségvetés terhére – 2018. szeptember 1. napjától 2018. december 
15. napjáig terjedő időszakra – 336.000.-Ft összeget biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek 
fejlesztésének finanszírozása céljából.  
 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az általános tartalék 
terhére rendelkezésre áll. 
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Határid ő: 2018. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a 2018/2019. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Örülünk neki, hogy Újhatvanban maximális a gyerekek száma, illetve Óhatvanban is majdnem 100 
% kihasználtsággal működnek az óvodák. Látjuk, hogy valami megoldást kell keresni, ha ilyen sok 
gyerek lesz.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Óvodát kell építeni, és majd a későbbiekben ez is fogja érinteni az iskolákat. Ott is engedélyezhető 
a maximális létszám túllépése? 
 
Jagodics István a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 
igazgatója 
Igen, minden iskolánál előfordul több évfolyamnál is, hogy eltér az osztályok létszáma 20 %-kal a 
törvény által engedélyezett létszámtól.  
 
 
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: 
 
106/2018. (VIII. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a 2018/2019. nevelési évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 
engedélyezi: 
 
a) a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-51.) mindhárom 
(Kékcinege, Sárgarigó, Zöldike) vegyes csoportjában a törvényben meghatározott maximális 
csoportlétszám 20%-os túllépését; 

b) a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) Bosch 
szervezésű Süni középső-nagycsoportjában, a Katica kis-középső csoportjában és a Bóbita 
kiscsoportjában, valamint az önkormányzati szervezésű csoportok Tulipán kiscsoportjában, és a 
Napocska kiscsoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os 
túllépését;  

c) a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) mind a négy 
csoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 
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d) a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 9.) mindhárom csoportjában a 
törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 

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

 

Határid ő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: intézményvezetők 
 
 
7. napirend 
Egyebek 
 
 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
nyílt ülését befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 
 

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


