
 
 

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

Bizottságának 2018. szeptember 25-én a Városháza emeleti kistermében 1500 órai 
kezdettel megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Bicsak Gáborné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda munkatársa 
 Bereczkiné Valter Anita a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
 Simon Attiláné a Hatvani Napsugár 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. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegyük fel a nyílt ülésre a 4. napirendi pont után a 
következő napirendi pontot: „Előterjesztés a Hatvani Óvodás Gyermekmosoly Közhasznú 
Alapítvány részére nyújtott támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő 
felhasználásának engedélyezéséről” 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Tarsoly Imre bizottsági elnök napirend módosításra tett javaslatát. 
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A bizottság elnöke kérte, hogy aki a fenti módosítással együtt a napirendet elfogadja, igennel 
szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
112/2018. (IX. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2018. szeptember 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 

N A P I R E N D 
N Y Í L T  ÜLÉS: 
 

1. Előterjesztés a Civil Alap 2018. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek 
elbírálásáról 

 
2. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói 

értékeléséről 
 
3. Előterjesztés a Hatvan város óvodáinak 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 

véleményezéséről 
 
4. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium tehetséggondozó 

programjának támogatásáról 
 
 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó az 1-4. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 
5. Előterjesztés a Hatvani Óvodás Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány részére nyújtott 

támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának 
engedélyezéséről 

 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

6. Egyebek  
 

 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Civil Alap 2018. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek 
elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
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Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Én keveslem a Hatvani Vörösmarty téri Óvodásokért Alapítványnak az 50 ezer forint támogatást. A 
tehetség ott rejlik mindenkiben. Nem lehetett volna többet adni? Hiszen ebben a korban olyan 
könnyű a gyerekekkel mindent elfogadtatni, megszerettetni. Ez az 50 ezer forint kevés erre. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Valószínűleg mindenkinek kevés, amit kap, de van egy keretösszeg, amiből minden pályázónak 
kapnia kell. Egy hangszer megvásárlása is többszázezer forint és a zenekarok is 40 ezer forintot 
kaptak.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Igen, csak itt gyerekekről van szó.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Néztem az arányokat, hogy adott a keret összege 3,5 millió forint, és 8,5 millió forint volt az igény. 
Ezt az összeget kell szétosztani, ez nehéz. Sokan tudnak már róla, így többfelé kell adni. Régebben 
könnyebb volt, tudtak többet kapni. Biztos van mindig olyan, aki nem elégedett, de az a jó, hogy 
egyáltalán kapnak. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Annak idején, amikor 2010-ben a képviselő-testület elkezdte a munkáját, akkor hoztuk létre ezt a 
támogatást. Igen, az első időkben kevesebb jelentkező volt, mert kevesebben tudtak róla, de addig 
nem volt semmi, most van, ha a kisújjam nyújtom, a karom is kevés. Ezt egy kicsit furcsállom. 
Örüljünk, hogy ennyi helyre tudunk támogatást adni, hiszen ezekből a támogatásokból valami jó 
dolog valósul meg.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Ezzel én nem értek egyet. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Nem ülünk egy frakcióban, hogy egyetértsünk. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Ez a politikától független, egy bizottságban ülünk, ahol nincs FIDESZ, nincs JOBBIK. Ez egy 
támogatás, és az elmondottak egy nagyon rossz hasonlat, de ez az én saját véleményem. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Az a lényeg, hogy van ilyen támogatás. Sajnos ez az összeg sosem elég arra, amire a pályázók 
pályáznak, de legalább van. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Csak szerintem valahogy igazságosabban kellene szétosztani. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Nem ebből fogják az óvodák, iskolák, civil szervezetek, alapítványok létrehozni, amit szeretnének, 
hanem 2-3 helyről szedik össze a támogatást. Egyébként előtte csak egy alkalommal lehetett beadni 
pályázatot, majd később úgy döntöttünk, hogy egy évben kétszer is megkaphassák a támogatást. 
Tavaszi, őszi pályázati lehetőség van. Ha végignézzük a neveket, szinte majdnem mindenki szerepel 
a tavasziban is. Örülünk is neki. A keret viszont ennyi.  
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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: 
 
 
113/2018. (IX. 25.) 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 2018. 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 keret 750.000 Ft-os 
keretösszegéből 200.000 Ft-ot, a Nemzetiségi keretből 100.000 Ft-ot átcsoportosít, mellyel az 
Önszerveződő, öntevékeny közösséget támogató keret 3.540.000 Ft-ra, a Sportfeladatokat, célokat 
támogató keret 1.160.000.-Ft-ról 1.370.000 Ft-ra és az Egyházi keret 250.000.-Ft-ról 300.000 Ft-ra 
módosul. 
 
Határid ő: 2018. október 18.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
114/2018. (IX. 25.) 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 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek 
támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. október 18.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
115/2018. (IX. 25.) 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 2018. évi 
augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 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 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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2018. október 18.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
116/2018. (IX. 25.) 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 2018. 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 
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre 
áll.  
 
Határid ő: 2018. október 18.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
117/2018. (IX. 25.) 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 2018. 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 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az 
„alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre 
áll.  
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Határid ő: 2018. október 18.(értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói 
értékeléséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az előterjesztésben bizonyos pontok szerint vannak értékelve az óvodák, és mindenki megfelelő. 
Két lehetőség van, a megfelelő és a nem megfelelő, köztes lehetőség nincs. Úgy gondolom, hogy az 
óvodák jól dolgoznak. Én ehhez nem tudok mit hozzátenni, de meg vannak rá a megfelelő 
szakemberek, akik tudják, hogy mik a követelmények, és mi alapján kell dönteni. Ez alapján is 
látható, hogy mindenki megfelelően végzi a munkát, kisebb intelmek vannak megjegyezve. Az 
biztos, hogy az elégedettségemet tudom kifejezni.  
 
 
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: 
 
118/2018. (IX. 25.) 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: 2018. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
119/2018. (IX. 25.) 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 Csicsergő Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2018. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
120/2018. (IX. 25.) 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 Gesztenyéskert Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését. 
 
Határid ő: 2018. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
121/2018. (IX. 25.) 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: 2018. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
122/2018. (IX. 25.) 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: 2018. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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123/2018. (IX. 25.) 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: 2018. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
124/2018. (IX. 25.) 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: 2018. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvan város óvodáinak 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 
véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ez egy óriási anyag. Nagy feladat összeállítani a vezetőknek, biztos, hogy nem egy könnyű dolog 
ilyen részletesen kidolgozni. Ez egy értékelendő munka. Mi ezt így nem tudjuk megítélni, csak 
maga a közösség tudja eldönteni, hogy jól csinálják, vagy nem.  Mi csak a papírok alapján, a 
statisztikákat látva döntünk. Én külön értékelem, hogy ennyi munkát fektetnek a munkatervek 
összeállításába.  
 
 
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. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
 
125/2018. (IX. 25.) 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 óvodáinak 
2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 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 (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
126/2018. (IX. 25.) 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 óvodáinak 
2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 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 (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
127/2018. (IX. 25.) 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 óvodáinak 
2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 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 (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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128/2018. (IX. 25.) 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 óvodáinak 
2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 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 (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és 
az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
129/2018. (IX. 25.) 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 óvodáinak 
2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek véleményezéséről 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 utca 3.) 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
130/2018. (IX. 25.) 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 óvodáinak 
2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 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 (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban 
foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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131/2018. (IX. 25.) 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 óvodáinak 
2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 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 (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és 
az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium tehetséggondozó 
programjának támogatásáról 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
132/2018. (IX. 25.) 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 2018/2019. tanévben a 
300 tanítási órát magába foglaló tehetséggondozó program költségigényét. A 2018. december 31-ig 
felmerülő 100 óra költsége 250.000,-Ft, járulékai 74.250,-Ft, mindösszesen 324.250,-Ft összeg, 
mely Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendelet alapján az egyéb feladatok Bajza-tehetséggondozás soron betervezésre került. A 
fennmaradó 200 tanítási óra költsége 500.000- Ft, járulékai 148.500.-Ft, mindösszesen 648.500.-Ft 
összeg a 2019. évi költségvetésbe betervezésre kerül. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét, hogy az erre vonatkozó megállapodást megkösse a Hatvani 
Tankerületi Központtal. 
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Határid ő: 2018. október 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Óvodás Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány részére nyújtott 
támogatás utólagos, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Ők szintén kaptak 50 ezer forintot, és közben kiderült, hogy a hálót, amire kérték, azt megkapják az 
önkormányzattól. Így ennek az összegnek a más módon történő felhasználására kérnek lehetőséget, 
hullahopp-karika vásárlására.  
 
 
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: 
 
133/2018. (IX. 25.) 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. melléklet 13. pontja szerint átruházott hatáskörében 
eljárva utólagosan engedélyezi a Hatvani Óvodás Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány (3000 
Hatvan, Hajós Alfréd u.3.) részére, hogy a Civil Alap Önszerveződő, öntevékeny közösségeket 
támogató keretéből a 2018. I. félévében elnyert 50.000.-Ft összegű támogatást az alapítvány Ovi-
Sport Pályához tartozó árnyékoló háló megvásárlása helyett hullahopp karikák beszerzésére 
fordítsa.  
 
Határid ő: 2018. december 31. 
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.  
 
 

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


