
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottságának 2019. január 29-én a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 dr. Szilágyi Mária osztályvezető 
 Bicsak Gáborné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda munkatársa 
 Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
 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 
 Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
 Márkus Mariann az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény vezetője 
 Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár vezetője 
 Semperger Katalin a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

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 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: 
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: 
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1/2019. (I. 29.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2019. január 29-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 

N A P I R E N D 
N Y Í L T  ÜLÉS: 
 

1. Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. évi munkatervéről 
 
2. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 

 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 
3. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú 

Diáksport Bizottsága 2018. évi beszámolójáról 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák fejlesztési koncepciójának 
elfogadásáról 

 
5. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről 
 
6. Előterjesztés a közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról 
 

7. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
 
 Előterjesztő a 3-7. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó az 1-7. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 
8. Egyebek 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2019. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Minden hónapban a képviselő-testületi ülést megelőző kedden lesznek a bizottsági ülések, továbbá 
februárban a költségvetés elfogadása után még lesz átruházott hatáskörben feladata a bizottságnak. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
2/2019. (I. 29.) 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 26. § (1) és (2) bekezdése alapján a 2019. évi 
munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A bizottság felkéri a bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy a bizottsági ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék. 
 
Határid ő: 2019. január 30. (tájékoztatásra) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 

(A 2/2019. (I.29.) számú bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 
1. számú mellékletét képezi. 

 
 
2. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Az elmúlt években már előbbre hoztuk ezt a pályázati kiírást, hogy a tavaszi programok 
megszervezéséhez ezt a támogatást már fel tudják használni az egyesületek, civil szervezetek. 
 
 
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: 
 
3/2019. (I. 29.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletének 11. § (2)-(3) bekezdései alapján átruházott hatáskörében eljárva a civil szervezetek 
támogatására létrehozott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret, az Ifjúsági keret, 
a Sportfeladatokat, célokat támogató keret, a Nemzetiségi keret, valamint az Egyházi keret pályázati 
felhívását a határozat 1 – 5. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.  
A civil szervezetek támogatásának éves keretösszegéről a képviselő-testület Hatvan Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadásakor dönt. 
Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatot indokolás nélkül visszavonja. 
 
Határid ő: 2019. február 1. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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(A 3/2019. (I.29.) számú bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 

2. számú mellékletét képezi. 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú 
Diáksport Bizottsága 2018. évi beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A város a Megyei Diákspot Tanáccsal egy együttműködési megállapodást kötött, ami a versenyek 
lebonyolításáról szól. 
 
 
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: 
 
4/2019. (I. 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 Heves Megyei Diáksport 
Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú Diáksport Bizottsága 2018. évi beszámolójáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Diáksport Tanács 
Hatvan és Körzete Alapfokú Diáksport Bizottsága 2018. évi működéséről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: 2019. február 8. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5/2019. (I. 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 Heves Megyei Diáksport 
Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú Diáksport Bizottsága 2018. évi beszámolójáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Diáksport Tanács 
Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottsága 2018. évi működéséről szóló beszámolóját. 
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Határid ő: 2019. február 8. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák fejlesztési koncepciójának 
elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Nagyon tartalmas anyag, és örülünk neki, hogy egy ilyen hosszú távú terv készült. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Nagyon komoly összeállítás. Nem csak az eleje, a szakmai rész is, ami vázolja a városban az 
óvodák helyzetét, létszámban, minőségbiztosításban és egyebekben. Tetszett egy mondat benne, 
mely szerint, ha jó a szakmai irányítás, akkor a minőségbiztosításnak is megfelel. Protokoll szerint 
látják el feladatukat, tehát nagy probléma nincs. A koncepció - ami a következő 5 évre szól -, 
szerintem tartalmas.  
Benne van az is részletesen, hogy mi a szerepe, mit kell tennie az önkormányzatnak, mint 
fenntartónak. Részletezve van a támogatás is. Pár számadatot jegyeztem meg magamnak, mint 
például 93 %-os kihasználtság van, ami majdnem teljes telítettséget jelent. A Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda a Bosch óvoda, ahol teljes a kihasználtság. A tornaszoba kialakítása és egyéb 
okok miatt jobban előtérbe került ez az óvoda. Városi szinten 71 óvodapedagógus van, és 4 állás 
betöltetlen, és lényeges, hogy 19 nyugdíjas jelölt van, akik pár éven belül nyugdíjba mennek. 
A végére hagytam a pénzügyi dolgokat. A város a fizetések egy részét - 28%-át - támogatja. 
Észrevehető volt a koncepció olvasásakor, hogy a tisztségeknél vannak sérelmek, hogy van vezetői 
állás, helyettes, titkárnő, és így tovább, aminek a támogatásában a város részt vesz. Meglepődve 
olvastam, hogy a koncepció alapján 1-1 vezető óvónő lenne Óhatvan, és Újhatvan tekintetében. Le 
van vezetve, hogy ez milyen spóroláshoz vezetne, álláshely esetében is. Benne van az 
előterjesztésben, hogy a város éves szinten 200 millió forinttal támogatja az óvodákat. A képzettségi 
támogatás, ami tavalyi évben 670 ezer forint volt, öt év alatt 7,5 millió forintot tett ki 
összességében, amivel a város hozzájárult a magasabb végzettségi szint eléréséhez. 
Nagyon sok számítás van a koncepcióban, ami precízen lett vagyonilag levezetve, nagyon 
diplomatikusan és határozottan lett megfogalmazva, hogy mivel lehetne spórolni. 12,5 millió forint 
megtakarítást jelentene, ha ezeket az álláshelyeket átvariálnák. Nem hangzik nagy összegnek, de 
nyilván erre az óvodavezetők reagálni fognak. A legkényesebb része ez a koncepciónak a 
tanulmányi kérdés és az álláshelyek mellett. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
A ma délelőtti pénzügyi bizottsági ülésen született egy döntés. Van egy rosszul kivitelezett 
tetőfelújítás, aminek helyreállítása több, mint 14 millió forintba kerül. Ez megint plusz 14 millió 
forint, amit ráköltünk az óvodákra. Viszont ezt szeretnénk peres úton behajtani attól a cégtől, aki 
rossz kivitelezést végzett 2014-ben. Ott lehetne egy csoportot bővíteni, ha jól tudom. Én félek attól, 
hogy 27%-a az óvónőknek pár éven belül nyugdíjba megy. Erre is találni kell megoldást, hogy 
legyen utánpótlás. 
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dr. Szilágyi Mária osztályvezető 
Említést tettek arról, hogy vannak a koncepciónak kényes részei, mint például a pedagógusok 
továbbképzése. Valóban az elmúlt 5 évben több, mint 7 millió forintot költött az önkormányzat 
továbbképzésre, és a koncepció jövőre is törekszik arra, hogy beiskolázással, új pedagógus képzésre 
pénzt áldozzon az önkormányzat. Ugyanis az egyik megoldási kulcs a pályán tartásra, valamint az 
óvónők hiányának pótlására ebből származhat. Vannak törekvések arra vonatkozóan, sőt már úgy 
néz ki, hogy gyakorlat is alakul, hogy az elkövetkezőkben jelentkező pedagógus hiányt, a már az 
intézményrendszerben bent lévő dajkáknak a beiskolázásával próbálják megoldani. Az ő 
munkájukat ismerik, mint embert, és szakembert, hogy megbízható ember. Így az ő előrejutásukat is 
lehetne támogatni, motiválva lennének, és így erre a nagy problémára megoldást találna az 
önkormányzat. A másik dolog, hogy elköteleződnek az intézmény felé, mert tanulmányi 
szerződéssel végzik a tanulmányaikat, így eleve, amíg végzik az iskolát, ott vannak az 
intézményben, és utána is ott maradnak. A felsőoktatási ösztöndíjpályázatok a másik megoldás 
hosszú távon a pedagógushiány pótlására. Amíg a törvényi szabályozás nem lesz megfelelő a 
gyakornokoknak a bérét illetően, és a pedagógus I. besorolást illetően, addig számítani lehet sajnos 
pálya elhagyásokra. A koncepció erre is kínál megoldást, de sajnos ez is plusz kiadással jár, ami a 
gyakornokok bérének az eltérítése. Nem nagy összegben, de elviekben egy kis támogatást nyújthat 
ahhoz, hogy a pályán maradjanak, és ne menjenek el 50 ezer forinttal többért mondjuk egy 
multicéghez dolgozni. Ezekre kínál megoldást a koncepció. A koncepcióba olyan ötleteket 
próbáltunk bevinni, ami megvalósítható, nem elvont elképzelések, akár költségkímélő módon is. 
Ezeknél az ötletbörzéknél bevonásra kerültek az óvodavezetők is, közösen kerestünk megoldásokat 
a toborzás és egyebek vonatkozásában. 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Azért merült fel ennek a koncepciónak a létrehozása egyáltalán, mert az óvodák maradtak az 
önkormányzat fenntartásában, mint intézmények. A másik, hogy a vészcsengő 2-3 éve komolyan 
jelez, hogy a nyugdíjba vonulásokkal nagyon drasztikus létszámcsökkenés lesz, mivel 2023-ig 19 
óvodapedagógus fog elmenni. Én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lesz pótolni őket. Ebben az 
évben a jászberényi óvónőképzőben két óvodapedagógus fog végezni, aki hatvani lakos. Ez 
mutatja, hogy nem állunk jól. Minden ilyen előre tervezés anyagi vonzattal jár, és bármennyire 
szerettük volna az egyeztetések kapcsán, pénz nélkül nem valósulhat meg. A létszámadatokról, és az 
önkormányzat által pluszban finanszírozott költségekről is ejtsünk szót. Vagyunk egy páran, akik az 
előző szervezeti felépítésben is dolgoztunk, amikor Óhatvan és Újhatvan területén 1-1 vezető volt. 
2011-ben megszületett az a döntés, hogy függetlenített intézményvezetők irányítsák az óvodákat. 
Azt gondolom, hogy - nem azért, mert én is ebben vagyok, hanem mert én dolgoztam mind a 
kettőben – abban a leosztásban, hogy az intézményvezető csoportban is teljesítsen, illetve lássa el 
azt a megnövekedett adminisztrációs munkát, ami teherként nehezedik ránk az óvodában, 
kivitelezhetetlen. Két intézményünkben államilag finanszírozott az óvodatitkári beosztás, a többi 
intézményben az önkormányzattól megkaptuk a 6 órás segítséget. Nyugodt szívvel mondhatjuk, 
hogy a 8 órát is ki tudná ez tenni, annyi adminisztrációs feladat van. Ez a plusz pénz ebből jön ki. 
Azzal pedig, hogy függetlenített vezető van, bizonyos helyettesítéseket ki lehet váltani a vezetők 
személyével. Ha a vezető is csak csoportban teljesít, már nincs helyettesítési lehetőség. Ez mindig 
kicsit kétoldalú, mert azt gondolom, hogy nem csak azt kell látni, hogy az plusz 200 ezer forint, 
hanem azt is kell látni, hogy azzal a plusz 200 ezer forinttal milyen pluszt kapnak az óvodába járó 
gyerekek és szüleik.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
6/2019. (I. 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 az önkormányzat 
fenntartásában lévő óvodák fejlesztési koncepciójának elfogadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata óvodáinak 
fenntartására és fejlesztésére vonatkozó - a határozat mellékletét képező - koncepciót a 2019-2023. 
évek közötti időtartamra elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a koncepcióban foglaltak végrehajtására, illetve a 
végrehajtás koordinálására. 
 
Határid ő:2019. január 31. (hatályba lépésre); folyamatos 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda, és a Gazdálkodási Iroda útján; Hatvan Város 

Önkormányzata által fenntartott óvodák intézményvezetői 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 
illetmények emeléséről 
 
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 9 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: 
 
7/2019. (I. 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 az önkormányzati 
fenntartású intézmények vezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) igazgatójának, Valló Edének az illetményét 2019. január 1. napjától a 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 
a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
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jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  172.883,- Ft 
- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés legalább 
10%-ban történő hasznosítás alapján:  0,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés:  22.117.- Ft 
- összesen: 195.000,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  
  127.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):  45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék  26.000.- Ft 
- középfokú idegen nyelvtudási pótlék: (50%)  10.000,- Ft 
- egyéb pótlékok (szakmai gyakorlat vezetéséért járó pótlék)  7.000,- Ft 
- mindösszesen:  410.000,- Ft 
 
Határid ő: 2019. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
8/2019. (I. 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 az önkormányzati 
fenntartású intézmények vezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan Kossuth tér 12.) igazgatójának, Márkus Mariann-nak az illetményét 2019. 
január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
-garantált illetménye:  159.515,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés:  35.485,- Ft 
- összesen:  195.000,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  
  176.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%), (2017.02.01.- 2022.01.31.)  45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék  24.000,- Ft 
- mindösszesen:  440.000,- Ft 
 
Határid ő: 2019. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
9/2019. (I. 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 az önkormányzati 
fenntartású intézmények vezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér, 5331/24 hrsz.) intézményvezetőjének, Sinkovics Erikának az illetményét 2019. január 
1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
-garantált illetménye:  252.405,- Ft 
- további szakképesítés, szakképzettség elmerésével összefüggő illetmény növekedés: 17.668,- Ft 
- összesen:  270.073,- Ft 
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  
  87.100,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (250%):  45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék:  37.800,- Ft 
- középfokú idegennyelvtudás pótlék:  10.000,- Ft 
- mindösszesen:  450.000,- Ft 
 
Határid ő: 2019. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
10/2019. (I. 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 az önkormányzati 
fenntartású intézmények vezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla út 2.) intézményvezetőjének, Havassy Kálmánnak az illetményét 2019. január 
1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 
költségvetési intézményeknél tárgyú, 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
- garantált illetménye:  154.330,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés:  40.670,- Ft 
- összesen kerekítve:  195.000,- Ft 
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  
  305.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (250%):  50.000,- Ft 
- mindösszesen:  550.000,- Ft 
 
Határid ő: 2019. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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11/2019. (I. 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 az önkormányzati 
fenntartású intézmények vezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) intézményvezetőjének, Semperger Katalinnak az 
illetményét 2019. január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  197.735,- Ft 
- garantált illetményt növelő további szakképesítése (10 %):  19.774,- Ft 
- összesen kerekítve:  217.500,- Ft 
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  
  213.349,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (250%):  50.000,- Ft 
-szociális ágazati összevont pótlék:  89.151,- Ft 
- mindösszesen:  570.000,- Ft 
 
Határid ő: 2019. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
12/2019. (I. 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 az önkormányzati 
fenntartású intézmények vezetői részére megállapított illetmények emeléséről 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.) intézményvezetőjének, Pető Lászlónénak az illetményét 2019. 
január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig 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):  438.480,-Ft 
- Intézményvezetői pótlék (40%)  73.080,-Ft 
- Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) (2017.08.01.-2022.07.31.) 15.000,-Ft  
- Kereset összesen:  526.560,-Ft 
 
Határid ő: 2019. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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13/2019. (I. 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 az önkormányzati 
fenntartású intézmények vezetői részére megállapított illetmények emeléséről 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 u.13.) intézményvezetőjének, Simon Attilánénak az illetményét 2019. 
január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig 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) (2015.09.01.-2021.06.30.) 15.000,-Ft  
- Kereset összesen:  453.480,-Ft 
 
Határid ő: 2019. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
14/2019. (I. 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 az önkormányzati 
fenntartású intézmények vezetői részére megállapított illetmények emeléséről 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 A. u.3.) intézményvezetőjének, Nagy Zsoltnénak az illetményét 2019. január 1. 
napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig 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):  411.075,-Ft 
- Intézményvezetői pótlék (40%)  73.080,-Ft 
- Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) (2015.09.01.-2021.06.30.) 20.000,-Ft  
- Kereset összesen:  504.155,-Ft 
 
Határid ő: 2019. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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15/2019. (I. 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 az önkormányzati 
fenntartású intézmények vezetői részére megállapított illetmények emeléséről 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.) intézményvezetőjének, Varsányiné Kondek Mónikának az illetményét 2019. 
január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig 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):  401.940,-Ft 
- Intézményvezetői pótlék (40%)  73.080,-Ft 
- Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) (2016.07.01.-2021.06.30.) 10.000,-Ft  
- Kereset összesen:  485.020,-Ft 
 
Határid ő: 2019. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról 
 
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: 
 
16/2019. (I. 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 közművelődésről szóló 
16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a helyi közművelődési 
koncepció, illetve a helyi közművelődési rendelet módosításának a helyi közművelődési 
intézmények vezetőinek bevonásával történő előkészítésre. 
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A képviselő-testület kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy a Közművelődési Kerekasztal 
létrehozását, illetve működését támogatja, a Kerekasztal megalakulását követően a közművelődést 
érintő döntéseinek meghozatala során a Kerekasztal véleményét lehetőségeihez mérten figyelembe 
veszi. 
 
Határid ő:  2019. május 31. (rendeletalkotásra) 
  2019. december 31. (közművelődési koncepció elkészítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
 
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: 
 
17/2019. (I. 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 az általános iskolák 
felvételi körzethatárainak véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító 
körzethatárok 2019/2020. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában javasolja a 
Heves Megyei Kormányhivatalnak, hogy a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában lévő 
általános iskolák körzethatárai áttekintése kapcsán egy új utcát az alábbiak szerint soroljon be a 
körzetekbe: 

- Hatvani 5. Számú Általános Iskola körzetébe: Repce utca 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító 
körzethatárok 2019/2020. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában a 675/2018. 
(X.25.) és a 809/2018. (XII.13.) számú képviselő-testületi határozataiban foglaltakat fenntartja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is javasolja az általános iskolákhoz 
tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok meghatározása során az arányosság megtartását 
úgy, hogy azzal a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hátrányos helyzetű gyermekek arányos beiskolázása is biztosítva legyen figyelemmel az évtizedek 
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óta kialakult gyakorlatra, valamint arra, hogy a gyermekek szülei élhessenek a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72.§ (2) bekezdésében foglalt szabad iskolaválasztás 
jogával.  
 
Határid ő: 2019. február 15. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. 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 


