
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2019. május 28-án 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 
 Tóthné Pusztai Éva 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 
 Csirmaz Andrea a Hatvani Varázskapu Óvoda munkatársa 
 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: 
 
88/2019. (V. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2019. május 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N A P I R E N D 
N Y Í L T  ÜLÉS: 
 

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

  
2. Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosításáról 

  
3. Előterjesztés a 2019/2020. nevelési év indításának előkészítéséről 

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

4. Egyebek 
 
 
 
1. napirend  
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezetei és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
89/2019. (V. 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 képviselő-testület, 
valamint szervei szervezetei és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirend  
Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
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: 
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90/2019. (V. 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 Csicsergő Óvoda 
alapító okiratának módosításáról 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 L. u. 49-51.) 266/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 
a 325/2013. (V. 30.) számú, a 447/2014. (V. 29.) számú, valamint a 378/2015. (V.28.) számú 
képviselő-testületi határozattal módosított, a határozat 1. számú mellékletét képező módosító 
okiratot, valamint a határozat 2. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2019. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend  
Előterjesztés a 2019/2020. nevelési év indításának előkészítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Az előző előterjesztésből kiderült, hogy a Csicsergő Óvodában létszámot kell emelni, egy csoport 
pedig újra alakított lesz, tehát az igény nagy. Olvastam az előterjesztésben, hogy még talán 31-en 
nem jelentkeztek az óvodába. Ezt honnan tudják? Másik kérdésem az lenne, hogy minek tudható be a 
növekedés, a születések száma, vagy a beköltözések aránya növekszik? A harmadik kérdésem pedig 
az, hogy mivel szakmailag bővíteni kell a létszámot, lesz-e erre jelentkező? 
 
dr. Szilágyi Mária osztályvezető 
Az első kérdése az volt, hogy honnan tudjuk, hogy még 30 fő nem jelentkezett az óvodába, pedig 
jelentkezniük kellene. Minden évben a beiratkozást megelőzően a helyi lakosság-nyilvántartásból 
kérjük le az óvodaköteles gyermekek adatait, akik bejelentett állandó hatvani lakóhellyel 
rendelkeznek. A beiratkozások tükrében azt látjuk ezen lista alapján, hogy a lekért adatokból 30 fő 
valóban itt létesített állandó lakóhelyet, de nem jelentkeztek az óvodába. Őket keressük, és minden 
követ megmozgatunk annak érdekében, hogy információt szerezzünk róluk, mert Magyarországon 
kisgyermek óvodai ellátás nélkül nem maradhat. A jegyző feladata az, hogy eljárjon, ha a szülő nem 
íratja be az óvodaköteles gyermekét az óvodába. Ennek a 30 főnek a tekintetében már a védőnőkkel 
felvettük a kapcsolatot, illetve volt olyan, hogy az óvodavezető ment ki személyesen, megkereste az 
érintett gyerekeket. Van olyan, aki közülük elköltözött, de még nem jelentkezett ki Hatvanból, ezért 
keressük, mert ezt le kell tisztázni, és van olyan, aki a megkeresés eredményeként már beiratkozott 
az óvodába. 
A második kérdés az volt, hogy mi alapján növekszik a gyereklétszám Hatvanban, betelepedés, vagy 
a születések száma miatt. Mi úgy látjuk, hogy a Hatvanba költözők száma növeli a gyereklétszámot, 
nem csak Újhatvanban, hanem Óhatvanban is. Jelenleg a helyhiány az újhatvani városrészben 
emelkedett. A gyerekmozgások száma nagy a teljes településen, de éves szinten megállapítható, hogy 
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emelkedik a létszám. Mi a Bosch-nak tudjuk be, hogy sok kisgyermekes család költözik Hatvanba. 
A szakemberek utánpótlása kapcsán az érintett óvodavezetővel már egyeztettünk, és bár tény, hogy 
óvónőhiány jelentkezik országos szinten, de nagyon jó ötletei vannak óvodavezető asszonynak, 
hogyan tegyen szert szakemberre az intézményébe. Úgyhogy nagyon optimisták vagyunk, és úgy 
gondoljuk, hogy sikerül a két új óvodapedagógus álláshelyet betölteni.  
 
dr. Freili Géza bizottsági tag 
Most a CSOK bevezetésének köszönhetően várhatóan emelkedik a szülések száma is. Ha ez tényleg 
így lesz, akkor van lehetőség a további bővítésre is? 
 
dr. Szilágyi Mária osztályvezető 
Idén mindkét városrészben szoros beiratkozási adatok voltak. Ideiglenes jelleggel, úgy mint most is a 
Gesztenyéskert Óvoda esetében, a tornaszobák átalakításával tudunk kisebb csoportot indítani, de 
hosszú távon szerintem nem ez lenne a cél, hanem hogy az óvoda teljesen megfeleljen a jogszabályi 
előírásoknak, vagyis megfelelő csoportszámhoz megfelelő számú csoportszoba és tornaszoba 
kerüljön kialakításra. Ez a jövő, nyilván ez komolyabb beruházást igényel, de tudunk ajánlani 
alternatívát, amit gazdaságosan lehetne kivitelezni.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
91/2019. (V. 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 2019/2020. nevelési év 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évben egy új óvodai 
csoport indításáról határoz a Hatvani Gesztenyéskert Óvodában. Az új csoport indításához 2 fő 
óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens álláshelyet hoz létre 2019. szeptember 1. 
napjától. A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a személyi feltételeket 2019. 
augusztus 25-ig biztosítsa. Az új csoport indításának saját forrásból finanszírozott személyi jellegű 
kifizetései 1.219.387,-Ft összegben az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános 
tartalék terhére rendelkezésre állnak. 
A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy 2019. augusztus 15-ig biztosítsa a tárgyi 
feltételeket, melyre szintén saját forrásból 336.928,-Ft, az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
A fenntartó a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda tornaszobáját a nevelési- oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI 
rendelet 162. § (2) bekezdése alapján a Hatvani Varázskapu Óvoda tornaszobájának használatával 
biztosítja.  
A képviselő-testület felkéri az érintett intézményvezetőket, hogy készítsék elő a tornaszoba 
használatáról szóló írásbeli megállapodást. 
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Határid ő: 2019. augusztus 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
92/2019. (V. 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 2019/2020. nevelési év 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évben indítandó óvodai 
csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:  
 
1. Óhatvani városrészben összesen: 17 csoport 
a) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 

4 óvodai csoport; 
b) Hatvani Napsugár Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 

4 óvodai csoport; 
c) Hatvani Százszorszép Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 

6 óvodai csoport; 
d) Hatvani Vörösmarty téri Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

3 óvodai csoport;  
 
2. Újhatvani városrészben összesen: 15 csoport 
e) Hatvani Csicsergő Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 

3 óvodai csoport; 
f) Hatvani Gesztenyéskert Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 

9 óvodai csoport; 
g) Hatvani Varázskapu Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 

3 óvodai csoport. 
 
 
Határid ő: 2019. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
93/2019. (V. 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 2019/2020. nevelési év 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évben is engedélyezi a 2 
fő fejlesztő óvodapedagógus álláshelyet. A képviselő-testület akként rendelkezik, hogy Óhatvanban 
az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán utca 13.), Újhatvanban az 1 fő fejlesztő pedagógus a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Jókai utca 9.) személyi állományába kerüljön. 
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A fejlesztő pedagógusok munkaideje megosztásra kerül az érintett településrész óvodái között.  
 

A személyi állományba helyezésekhez szükséges pénzügyi forrás az adott intézmények 
költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. augusztus 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
94/2019. (V. 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 2019/2020. nevelési év 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évben is engedélyezi az 1 
fő rendszergazda álláshelyet. A képviselő-testület akként rendelkezik, hogy az 1 fő rendszergazda a 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) közalkalmazotti 
állományába tartozzon, és munkaideje továbbra is kerüljön megosztásra a település óvodái között.  
 
Az 1 fő rendszergazda közalkalmazotti állományba helyezéséhez szükséges pénzügyi forrás az 
intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2019. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. 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 
rendkívüli 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 


