
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2019. szeptember 24-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 
 Talabér Zsuzsanna 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 
 Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 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 bizottsági tag 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: 
 
134/2019. (IX. 24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2019. szeptember 24-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. Tájékoztató a 2019/2020. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 
intézményeiben 

  
2. Előterjesztés a Hatvan város óvodáinak 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 

véleményezéséről 
  

3. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói 
értékeléséről 

  
4. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium tehetséggondozó 

programjának támogatásáról 
  

5. Előterjesztés sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének finanszírozásáról a Hatvani 
Vörösmarty téri Óvodában 

 
6. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 Előterjesztő az 1-6. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester  

 
7. Előterjesztés a Hatvani Harcművészek a Gyermekekért Alapítvány részére biztosított 

kedvezményes díjú terembérletről 
  
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök  
 Előadó az 1-7. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

8. Egyebek 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A ciklus utolsó bizottsági ülése, mint bizottsági elnök köszönöm mindazoknak a pedagógusoknak, 
vezető óvónőknek és tolmácsolom a munkatársaknak is, hogy ezt az 5 évet együtt tudtuk dolgozni. 
Úgy gondolom, hogy próbáltunk az óvodáknak, iskoláknak, intézményeknek segíteni, és szerintem 
egész jól együtt tudtunk dolgozni. Kívánok a jelenlévőknek és kollégáknak is a jövőben is további 
sok sikert, sok jó gyereket. Köszönöm, hogy együtt dolgozhattam veletek. 
 
Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
A kollégáim nevében köszönöm meg azt a támogató és konstruktív együttműködést, amit a 
bizottságtól kaptunk az óvodák esetében. Úgy gondolom, hogy minden esetben megfontoltan és az 
óvodák javát szolgáló döntést igyekezett a bizottság hozni és bízunk benne, hogy ez az 
elkövetkezendő időszakban is így lesz. Köszönjük szépen mindannyiuk munkáját. 
 
1. napirend  
Tájékoztató a 2019/2020. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési 
intézményeiben 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
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Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Szerintem az óvodákkal kapcsolatban minden rendben van, egy jól szervezett társulat, és jó az 
együttműködés az óvodák között, és az önkormányzat között is. Látszik az is, hogy jól érzik magukat 
együtt. A következő napirendek között lesz az óvodák értékelése, ahol az önkormányzat részéről 
mindenhol megfelelő a minősítés, itt-ott volt csak 1-2 hiányosság, mint például pótolni a 
nyugdíjasokat.  
Örülni kell annak is, hogy a bizottság a testület közreműködésével a probléma megoldására 
törekedett, nem pedig az ellenségeskedésre. Így lehet jó a hangulat a munkahelyeken is. Én úgy 
köszönöm meg az együttműködést, hogy sokszor hozzászóltam, és figyeltem, a gyermekek 
szempontjából is. Az egyik előterjesztésben olvastam, hogy a gyermekek jogainak biztosítása, ez már 
az óvodákban kezdődik. 
Jó munkát, jó hangulatot és jó munkatársakat kívánok, hogy a város gyermekei gazdagodjanak a 
köznevelésben.  
Nem lehet tudni, hogy kik lesznek a következő testületben, bizottságokban, de remélem, hogy 
ugyanígy fognak együttműködni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2019/2020. 
nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben tárgyú tájékoztatót és 
azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
 
2. napirend  
Előterjesztés a Hatvan város óvodáinak 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 
véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Közel 800 gyerek jár óvodába, általános iskolába majdnem 1800, középiskolába szintén ennyien. 
Majdnem 4000 gyermek tanul a városban, akiknek nagy részét az óvodák látták el. Már az óvodában 
kezdődik az oktató, nevelő munka, és reméljük, hogy gyerekek száma csak gyarapodni fog. 
 
 
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: 
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135/2019. (IX. 24.) 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 
2019/2020. 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.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
136/2019. (IX. 24.) 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 
2019/2020. 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.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
137/2019. (IX. 24.) 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 
2019/2020. 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.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, 
és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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138/2019. (IX. 24.) 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 
2019/2020. 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.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és 
az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
139/2019. (IX. 24.) 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 
2019/2020. 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.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
140/2019. (IX. 24.) 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 
2019/2020. 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.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban 
foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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141/2019. (IX. 24.) 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 
2019/2020. 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.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és 
az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határid ő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend  
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói 
értékeléséről 
 
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 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: 
 
142/2019. (IX. 24.) 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: 2019. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
143/2019. (IX. 24.) 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. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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: 2019. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
144/2019. (IX. 24.) 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: 2019. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
145/2019. (IX. 24.) 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: 2019. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
146/2019. (IX. 24.) 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. 
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Határid ő: 2019. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
147/2019. (IX. 24.) 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: 2019. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
148/2019. (IX. 24.) 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: 2019. október 10. (értesítésre) 
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: 
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149/2019. (IX. 24.) 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 2019/2020. tanévben a 
300 tanítási órát magába foglaló tehetséggondozó program költségigényét. A 2019. december 31-ig 
felmerülő 100 óra költsége bruttó 250.000,-Ft, és a szociális hozzájárulási adó 43.750,-Ft, 
mindösszesen 293.750,-Ft összeg, melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet alapján az egyéb szakfeladatok 
terhére rendelkezésre áll. A fennmaradó 200 tanítási óra költsége bruttó 500.000- Ft, és a szociális 
hozzájárulási adó 87.500.-Ft, mindösszesen 587.500.-Ft összeg a 2020. évi költségvetésbe 
betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
támogatásra vonatkozó megállapodást megkösse a Hatvani Tankerületi Központtal és a Bajza József 
Gimnázium és Szakgimnáziummal. 
 
Határid ő: 2019. október 11. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend  
Előterjesztés sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének finanszírozásáról a Hatvani 
Vörösmarty téri Óvodában 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Láttam a sajátos nevelési igényű gyermekek elnevezésének rövidítését, SNI. Számomra kérdés, hogy 
erre miért nem lehet inkább egy magyar kifejezést találni? 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Igen, így használjuk mi is. Ez a jogalkotók tiszte. Mi sem örülünk ennek, mert nyilván nem fogjuk 
mindig azt mondani, vagy írni, hogy sajátos nevelési igényű gyermek, mi is rövidítünk. Azt 
gondolom, hogy amikor a jogalkotók ezt megalkották, akkor finoman szerették volna megfogalmazni 
azt a másságot, ami egy nagyon széles skálán mozog, amibe sok mindenki belefér, hiszen bármilyen 
a normál élettől eltérő viselkedés beletartozik ebbe. Ezért kapta ezt az elnevezést. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Már az orvosi szakmában is rövidítenek, de ezt én problémának látom. Az iskolákban is ez probléma, 
hogy nem tudják a gyerekek kifejezni magukat.  
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Alapvetően az a probléma, hogy ez a hétköznapi szülői nyelvben eleve már egy megpecsételés. Ha 
azt mondom, hogy SNI-s, az már érdekesen hangzik a szülőnek. Sok esetben pedig nem tudják, hogy 
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mit jelent, csak azt, hogy bélyeg van a gyereken, tehát mindenképpen jobb lenne, ha egy ember-, 
vagy gyerekbarátibb megfogalmazás lenne. 
 
 
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: 
 
150/2019. (IX. 24.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a sajátos nevelési igényű 
gyermek fejlesztésének finanszírozásáról a Hatvani Vörösmarty téri Óvodában tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) részére a 2019. évi költségvetés terhére - 2019. október 1. napjától 2019. 
december 31. napjáig terjedő időszakra - 132.000.-Ft összeget biztosít sajátos nevelési igényű 
gyermek fejlesztésének finanszírozása céljából.  
 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében az általános tartalék 
terhére rendelkezésre áll, a 2020. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
 
Határid ő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
6. napirend  
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 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: 
 
151/2019. (IX. 24.) 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 szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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7. napirend  
Előterjesztés a Hatvani Harcművészek a Gyermekekért Alapítvány részére biztosított 
kedvezményes díjú terembérletről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Akinek lejár a bérleti szerződése, meghosszabbíthatja decemberig, vagy a következő tanévig, ez is 
egy segítség az egyesületeknek, kevesebb bérleti díjat kell fizetniük a termek használatért. 
 
 
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: 
 
152/2019. (IX. 24.) 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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvani Harcművészek a Gyermekekért Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Tompa u. 1.) számára 
2019. szeptember 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban 50% kedvezménnyel, összesen 66 
óra teremhasználatot biztosít. 

Határid ő: 2019. szeptember 30. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend  
Egyebek  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Kívánok mindenkinek jó egészséget, sok sikert és kitartást a tanév végéig! 
 
 
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 


