
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2019. június 25-én a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 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  
 Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes: 
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. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes: 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
95/2019. (VI. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2019. június 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 

N A P I R E N D 
N Y Í L T  ÜLÉS: 
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1. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) számú 

önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
  

2. Előterjesztés az óvodai szociális segítő tevékenység ellátásáról 
  

3. Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2018/2019. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 

  
4. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évben végzett 

tevékenységéről 
  
 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

5. Előterjesztés a 2019/2020. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezéséről 

  
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó az 1-5. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

6. Egyebek 
 
 
1. napirend  
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) számú 
önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnökhelyettese 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: 
 
96/2019. (VI. 25.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (2)-(3) bekezdései alapján átruházott hatáskörben 
eljárva a civil szervezetek támogatására létrehozott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket 
támogató keret, az Ifjúsági keret, a Sportfeladatokat, célokat támogató keret, az Egyházi keret, 
valamint a Nemzetiségi keret pályázati felhívását a határozat 1 – 5. számú mellékletei szerinti 
tartalommal elfogadja, és azok 2019. augusztus 1. napjával kiírásra kerülnek.  
 
Hatvan Város Önkormányzata – mint a Civil Alap pályázat kiírója – fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatokat indokolás nélkül visszavonja.  
  
Határid ő: 2019. augusztus 1. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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A 96/2019. (VI. 25.) sz. bizottsági határozat mellékletei a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezik. 
 
 
2. napirend  
Előterjesztés az óvodai szociális segítő tevékenység ellátásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Hallom, és a jelentésekben is látom, hogy igen nagy a probléma a munkaerővel kapcsolatban, mivel 
fogynak a dolgozók, és különféle helyettesítésekkel, valamint túlórákkal tudják ezt megoldani. 
Biztos vannak kollégák is, akik pluszban elmennek. Milyen lehetőség van? Ide kell csábítani őket, 
vagy van utánpótlás esetleg óvodapedagógusból, dajkából? 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Körülbelül két évvel ezelőtt már jeleztük, hogy rövidesen ide a városba is begyűrűzik az 
óvodapedagógusi hiány, mivel 2021-ig 19 óvodapedagógus mehet el nyugdíjba, ha elmegy a 40 év 
szolgálati idővel. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak hatvani probléma, hanem országos. Azt én 
nem tudom, hogy milyen gyors intézkedéseket lehet erre tenni, de elkészült az óvodafejlesztési 
program, ami előremutatásokat enged, de sajnos ettől még mindig nem lesz több óvodapedagógus a 
pályán. Mi itt olyan plusz cafeteriát tudunk nyújtani, ami vonzóbbá tenné, hogy ide jöjjenek. 
Történtek is lépések, de én azt gondolom, hogy ennél sokkal többre van szükség. Mindenhol 
olvasható, hogy elsősorban a nyelvvizsga eltörlése sokban segítené az új óvodapedagógusok aktív 
munkáját. Úgy látom, hogy erre vonatkozóan történnek majd lépések, hogy gyakornokként legyenek 
esetleg foglalkoztathatók azok az óvodapedagógus jelöltek, akik abszolválták a szakmai életüket, 
csak a nyelvvizsgájuk hiányzik. Hogy ez jó, vagy sem, nem lehet most megmondani, de szakemberre 
szükség van. Itt a városban szeptemberben nagy valószínűséggel azért el fogunk tudni indulni 
szakképzett kollégákkal, gyakornokokkal, de én járom a megyét szaktanácsadóként és szomorúan 
látom, hogy vannak kistelepülések, ahol a 4 óvodapedagógus munkakörét 3 látja el egész évben. 
Mindenhol óvodapedagógus hiány van. Lehet megoldás lenne, ha visszahoznák középfokú képzésre 
az óvodapedagógus képzést, de régen azoknak, akik középiskolában végezték el, és kikerültek 18 
évesen óvodapedagógusként, sokkal könnyebb helyzete volt, mintha ezt ma kellene a mai 18 
éveseknek megtenni, mert ők nincsenek felkészülve rá sem mentálisan, sem fizikálisan, éretlenek 
még rá. Látjuk, amikor jönnek közösségi szolgálatra gyerekek, hogy nem tudnának mit kezdeni 
ezekkel a helyzetekkel. Arról nem beszélve, hogy ehhez milyen szülői hozzáállás van, hiszen a 
google a barátunk, a szülő mindent tud, sőt mindent jobban tud. Sajnos a most gyakornokoknak is ez 
a legnagyobb problémája, hogy a szakma presztizsét megtartsák, hogy helyt tudjanak állni. Azt kell, 
hogy mondjuk, szerencsések vagyunk, mert szeptemberben minden óvoda szakképzett kollégával, 
illetve a nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával el tudjuk indítani az évet. Ez megint kérdés, hogy lesz-
e kormányzati szinten valamilyen lépés, hogy megkönnyítsék az esetlegesen vissza jövő nyugdíjas 
kollégák foglalkoztatását, de azt a kérdést is tegyük fel, hogy meddig? Tehát, hogy meddig lehet a 
nyugdíjas kollégákat visszafoglalkoztatni, fel vannak-e ők is mentálisan erre készülve, hogy ennyi 
idősen még ezeket a feladatokat ellássák? 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Van-e valami, amivel esetleg tudunk segíteni? 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Egy példát elmondok, hogy lássák, mennyire másként működnek a kis települések. Volt egy 
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gyakornok hölgy, óvodapedagógus hallgató nálunk, nekem akkor volt a vezetői tanfelügyeletem 
Pesten. Pest melletti településről jött a tanfelügyelő, hat csoportos óvoda, ez az egy óvodája van. Oda 
ment az én éppen végzős hallgatómhoz, és azt mondta neki, gyere hozzánk dolgozni, adunk lakást. 
Egy városi önkormányzat ezt nem fogja tudni prezentálni, mert a kis településen van ez az egy 
óvoda, oda nem kell sok óvó néni, itt meg azért sokkal nagyobb létszámban vannak az 
óvodapedagógusok. 10 óvodapedagógusnak nem fog tudni az önkormányzat lakást felajánlani. Még 
esetleg a hozzájárulást az albérlethez. Ami örök probléma, a bér. Sajnos nagyon nagy bérfeszültséget 
okozott a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, ami nagyon jó, és nagyon örülünk, hogy 
az egyéb dolgozóknak ezt megadhattuk, viszont a pedagógus életpályamodell bérével ez óriási nagy 
kontrasztba került, hiszen annak idején a minimálbérhez igazított illetmény sajnos lemaradt a 
104.500.- forinton, ami a szorzó alapját képezi. Tehát, ha megvalósulhatna az, hogy a minimálbér 
követésével emelkedik a pedagógus életpályamodell bér, akkor picit vonzóbb lenne a pálya a fiatalok 
számára. Elmennek céghez, külföldre, mert bérből élnek ők is, és jövőképet szeretnének maguknak. 
Tehát az ilyen kedvezményekkel, mint lakhatási támogatás, és ami már meg is történt, a 
gyakornokok bérkiegészítése, azért vonzó tud lenni. Ha a drasztikus csökkentése megtörténne az 
adminisztrációnak, vagy ha két év után nem kellene újra bizonyítani a frissen kikerült 
pályakezdőnek, hogy ő alkalmas a pályára, akkor az is vonzóbb lenne, de inkább azt mondják, hogy 
elmennek inkább pedagógiai asszisztensnek fele annyi felelősségért és nulla adminisztrációért, több 
pénzért.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Az miért több? 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Azért mert a garantált minimálbér miatt több a pénze, mint a pályakezdő óvodapedagógusnak.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Ráadásul nagyon magasak a felvételi ponthatárok is, ami miatt nagyon kevesen felelnek meg. 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Ami jó, mert a pálya presztizsét a minőséggel lehet visszanyerni.  
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Csak amikor 1-2 ponton múlik, pedig alkalmas lenne rá valaki, az nem jó. 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy a kapufa az nem gól.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Csak lehet, hogy pont az marad le, aki tényleg hivatásának érezné a szakmát, és az kerül be, aki 
utána lehet, inkább elpártol, átmegy más területre dolgozni. 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Igen, sajnos az elmúlt 15 év alapján az mondható, hogy ezt a szakmát ugródeszkaként használják, ha 
nem vették fel valahová, akkor elmegy óvó néninek, vagy tanító néninek. A felvételi adatok azt 
mutatják, hogy képzés ugyanúgy van, és ugyanúgy bocsátották ki a tanító és az óvodapedagógus 
szakos hallgatókat, csak elvesztek a tömegben, mert más szakokra mentek tovább, vagy külföldre, 
illetve más területen helyezkedtek el. Én azt látom, hogy oktatáspolitikai változásra is szükség van 
ahhoz, hogy ezt a komoly problémát valamilyen szinten enyhíteni lehessen.  
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Kondek Zsolt bizottsági tag 
Ha tényleg úgy alakul, akkor kérlek titeket, hogy a lakás igényt jelezzétek felénk, és ha kerül vissza 
lakás, akkor megpróbálunk segíteni.  
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Én úgy tudom, hogy már van is óvoda, ami már jelezte ezt a Szervezési Osztály részére. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Ösztöndíjban tudunk még segíteni a továbbtanulóknak, úgyhogy azt se felejtsétek el, hogyha ilyen 
ismerősötök van, aki továbbtanul és megfelelőek az eredményei, akkor a város támogatni tudja. 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Amit még mi tudunk tenni, az az, hogy az állásbörzéken bemutatjuk az óvópedagógusi pálya 
szépségeit, hogy vonzóbbá tudjuk tenni a diákok részére. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Gyerekekkel való foglalkozásról van szó, úgyhogy már eleve vonzónak kellene lennie, de ott kezdik 
el a gyerekek nevelését, mert sok esetben a szülő otthon nem teszi meg ezt, tehát ez mind az 
óvónőkre és az ott dolgozókra hárul. 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Ez az árnyoldala.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnökhelyettese 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: 
 
97/2019. (VI. 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 az óvodai szociális segítő 
tevékenység ellátásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában működő:  

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 44.),  
Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.),  
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 10.),  
Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.),  
Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.),  
Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 9.), valamint  
Hatvani Vörösmarty Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

intézményekben az óvodai szociális segítő tevékenység 2019. szeptember 1. napjától történő 
ellátására vonatkozóan a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2/A. A épület) valamint az intézmények között megkötendő együttműködési 
megállapodás szövegét elfogadja.  
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Határid ő: 2019. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend  
Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2018/2019. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági elnök 
Mindent részletesen leírnak minden óvodával kapcsolatban a beszámolóban, amiből kiderül, hogy 
vannak különbségek. Látom, hogy a szakmai munka, amit végeznek, az kemény dolog, és nagyon 
sokrétű. Megfelelő képzettség kell hozzá, de nagyon értékes munka. Egyetértek óvodavezető 
asszonnyal abban, hogy a követelményrendszert nem kellene lejjebb vinni, hanem a fizetést kellene 
feljebb vinni, mert nem elég az, hogy valaki szereti csinálni az adott munkát, hiszen mindenki bérből 
él, és ha többet keres máshol, akkor átmegy oda. Ezekből a beszámolókból nem az infrastruktúra, a 
felszerelés hiánya, hibája jött ki, ami az önkormányzat gondoskodásán is múlik, úgy gondolom. 
Szerintem még nagyon lényeges, hogy ezeket a beszámolókat közösen fogadták el, nem csak a 
vezető tevékenysége. Biztos vannak benne rutin dolgok, de ha közösen fogadják el, az azt jelenti, 
hogy egyetértenek, nem diktatórikus a beszámoló. Gratulálok a munkához. 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Az intézményvezetőket a törvény kötelezi, hogy mi mindent tartalmazzon a beszámoló. A Szervezési 
Osztállyal mi már egyeztettünk, hogy lehetne-e rövidebb, de sajnos nem, mert jön a tanfelügyelet, és 
a vezetőn számon fogják kérni, hogy a beszámoló miért nem tartalmazza azokat a tételeket, amiket a 
rendelet és a köznevelési törvény előír. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnökhelyettese 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: 
 
98/2019. (VI. 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 az óvodavezetői városi 
munkaközösség 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség 
2018/2019. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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4. napirend  
Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnökhelyettese megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 7 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
99/2019. (VI. 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 az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
100/2019. (VI. 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 az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
101/2019. (VI. 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 az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
102/2019. (VI. 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 az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
103/2019. (VI. 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 az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
104/2019. (VI. 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 az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja. 
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Határid ő: 2019. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
105/2019. (VI. 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 az önkormányzati 
fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. július 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend  
Előterjesztés a 2019/2020. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Ez még egy kérdés, hogy a gyerekek hogy fognak elférni, mert már minden csoport felpörög 
maximális csoportlétszámra, sőt már túl is lépjük. Van-e még lehetőség valahol csoportnyitásra, vagy 
új óvodát kell építeni? 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Az lenne a legésszerűbb, egy új óvodát építeni. 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Az a helyzet, hogy ezek a csoportlétszám túllépések az óvoda férőhelyszámán belül történhetnek. 
Tehát, ha én a 25 főt szeretném túllépni, akkor az azt jelenti, hogy a másik csoport létszáma már nem 
lehet, csak 24. Tehát a férőhely adta lehetőségen belül lehet túllépni a létszámot, kivéve, azt a néhány 
óvodát, ahol nem a 25 fő/csoport az alapférőhely létszám, ott eleve meg kell kérni. Igen, ez jó kérdés, 
hogy meddig lehet így lépni. Szerencsések vagyunk, mert a Gesztenyéskert Óvodában most egy kis 
létszámú csoport elindulhat. Pillanatnyilag úgy tűnik a jelenlegi adatok alapján, hogy mindenhol jó 
létszámban indulhatnak a csoportok, de vannak még férőhelyek 1-1 utolsó pillanatban beeső gyerek 
esetében. Nyilván ezt hosszútávon nem lehet tudni. A másik, hogy nagyon nagy probléma az 
anyakönyvi nyilvántartás. Ez egy társadalmi probléma, hogy megszületik egy kisgyermek, és az 
anyuka lakcímén van nyilvántartva. Ha az anyuka állandó lakcíme például Salgótarján, akkor 
salgótarjáni címen van nyilvántartva a gyermek, pedig itt lakik, de ha nincs ide szóló lakcímkártyája, 
akkor mit kezdünk vele? Nem tudjuk kezelni a létszámokat. Van nagyon sok olyan is, hogy itt van a 
gyermek állandó lakcíme, de nem tartózkodik Hatvanban. Nem tudom, hogy ebben mit lehetne tenni, 
de nyilván egy olyan szabályozás kellene, ami a szülőt arra kényszeríti, hogy oda jelentse be a 
gyermekét, ahol életvitelszerűen él, és akkor könnyebb lenne. Még mindig keresünk több mint 20 
városi gyereket, akik óvodakötelesek, de nem tudjuk, hogy hol tartózkodnak. Nagy valószínűséggel 
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nem a városban. Ez akkor derül ki, ha ahol beiratkoztak, az ottani óvodavezető értesíti jegyző 
asszonyt. Bonyolult, de küzdünk. 
  
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
Ez a csoportlétszám túllépés megy ebben az évben, a jövő évben, de el fog jönni az az idő, amikor 
már kicsi lesz az óvoda, mert egyre több gyerek lesz. Az én véleményem szerint óvoda kell. 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Az újhatvani terület az, ami ilyen tempóban fejlődik és korszerűsítésre van létjogosultsága. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnökhelyettese 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: 
 
106/2019. (VI. 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. számú melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a 2019/2020. 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,  

b) a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) Bóbita, 
Galagonya és Napocska csoportjában,  

c) a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) Szőlő 
nagycsoportjában, 

d) a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.) Süni és Madárka 
középső csoportjában és Maci nagycsoportjában, valamint 

e) a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) mindhárom 
csoportjában,  

a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését. 

 
Határid ő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: intézményvezetők 
 
 
6. napirend 
Egyebek  
 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök 
Jelen pillanatban milyen munkaerő igényetek van? 
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Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Gyógypedagógiai asszisztens, illetve kertész, karbantartó lenne jó, ha lenne egy az óvodáknak, és mi 
egyeztetve összeállítanánk, hogy mikor mit kell csinálnia. A mostani rendszerben sokat kell várni, 
hogy megérkezzenek a Hatvani Szolgáltató Intézmény munkatársai, mivel kevesen vannak és nagyon 
sok a munkájuk. 
 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes: 
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 


