
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Bizottságának 2020. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 1500 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 Kutalik Márta bizottsági tag 
 Papp István bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva jegyző 
 Lukács László aljegyző/jegyzői irodavezető 
 Bereczkiné Valter Anita a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
 Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 Márkus Marianna az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

igazgatója 
 Nagy Zsoltné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője 
 Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője  
 Pető Lászlóné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 
 Simon Attiláné a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 
 dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 
 Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
 Varsányi Mónika a Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Kondek Zsolt 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 Papp István bizottsági tag legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Papp István bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Kondek Zsolt 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: 
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36/2020. (VI. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2020. június 23-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 önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról, beszámoló az önkormányzat 
2019. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről  
 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 

2. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény létszámkeretének módosításáról 
 

3. Beszámoló a 2019. évi köznevelési koncepcióról 
 

4. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által benyújtandó pályázatokhoz szükséges 
hozzájáruló nyilatkozatok megadásáról 

 
5. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. által történő 9 fő konyhai dolgozó átadása 

Hatvan Város Óvodáinak személyi állományába 
 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

6. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról  

 
 Előterjesztő: Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Előadó a 2-6. napirendi pontnál: Lukács László jegyzői irodavezető 
 

7. Egyebek 
 
Z Á R T  Ü L É S: 
 

1. Előterjesztés Padányiné Kalocsai Edit közalkalmazotti jogviszonyának munkáltatói 
felmentéssel történő megszüntetéséről 

 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
1. napirend  
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról, beszámoló az önkormányzat 2019. 
évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 
 
Papp István, bizottsági tag 
Szeretnénk az idén is ilyen költségvetést, de sajnos ez idén nehéz lesz. 
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Kondek Zsolt, bizottsági elnökhelyettes 
Sajnos az idei év nem lesz olyan szép, mint a tavalyi, és a jövő évi sem, mivel tudjuk, hogy az idei év 
szerint adóznak a gazdasági társaságok, és az idei év gazdasági teljesítménye lesz a jövő évi 
adóbevétel alapja. 
 
dr. Freili Géza, bizottsági tag 
Az előterjesztés alapján látszik, hogy a tavalyi év nagyon szép volt, és tudjuk, hogy az idei év nem 
ilyen lesz. Sajnálatos, hogy ezt a város fogja elszenvedni valamilyen módon, létszámban, vagy egyéb 
dolgokban, mert gondolom, hogy valamiféle takarékosság következik. Optimistán kell hozzá állni, 
úgy, hogy vissza fog állni minden, csak ki kell várni. Az autóipart kell visszaállítani. A városnak, ami 
nagy előnye volt, az most a hátránya lett. 
 
Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető 
A 2019-es évben 12 milliárd 260 millió 858 ezer forint bevétel volt betervezve, ami 10 milliárd 633 
millió forintban teljesült. Az intézmények és az önkormányzat is a működési bevételeit szépen 
teljesítette, 90% feletti eredményeket értünk el. Legnagyobb bevétele az önkormányzatnak az 
iparűzési adó. A kiadási oldalon 8 milliárd 339 millió 447 ezer forintot költött el az önkormányzat és 
az intézmények. Ebből 4,8 milliárd forint volt a működési költség. Beruházási, felhalmozási 
kiadások 3,1 milliárd forint kerültek kifizetésre. Itt megemlíteném a 1,5 milliárd forint összegű 
pénzátutalásunkat a Kézilabda Egyesületnek, ami átadott pénzeszközként szerepel a beszámolóban. 
Az önkormányzat ennyivel járult hozzá a kézilabda csarnok építéséhez 2019-ben, és 2020-ban 
további 534 millió forintot kaptak az önkormányzattól. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 
szépen teljesítettük az előirányzatokat. Bevételi oldalon igen magas százalékot teljesítettünk, kiadási 
oldalon pedig csak 68 %-os volt a tervezetthez képest a felhasználás, tehát jelentős 
pénzmaradvánnyal fejeztük be a 2019-es évet. 
 
Papp István, bizottsági tag 
Az elmúlt 4 évben Hatvan nagyon sokat fejlődött, az intézmény felújításokban, épületekben, a 
kórház fejlesztésében. Most van már egy gyönyörű sportcsarnokunk, ott van még egy kis 
„táncolgatás”, de már nem sokáig és letisztul ez is. Meg lesz a gyönyörű könyvtár, megújul a DALI, 
tudunk utakat fejleszteni, járdákat építeni, bővítettük a kamerákat, a strandot is mindig fejlesztettük. 
Infrastruktúrában jó lenne még fejleszteni, mozit kialakítani, új egészségügyi centrumot létrehozni, 
és egyéb tervek is vannak. Gyakorlatilag Hatvan egy világváros szintjén néz ki, és aminek egy ilyen 
kisvárosban lennie kell, minden megvan. Reméljük, hogy a működés nem kerül veszélybe, és nem 
vesznek el tőlünk mindent. Az óvodákat, bölcsődéket szeretnénk még bővíteni, mert egyre több a 
gyerek. Az iskolák rendben vannak. A zeneiskola problémája is meg fog oldódni, mert a mostani 
könyvtár helyszínére fog költözni. Nagyon sok minden fejlődött a városban. Sajnos kialakult ez a 
vírushelyzet, ez visszavágott a gazdaságnak, de reméljük, hogy tudunk tovább működni.  
 
 
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: 
 
37/2020. (VI. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 
szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
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teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2020. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnökhelyettese kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
38/2020. (VI. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 
szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirend  
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény létszámkeretének módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Kondek Zsolt, bizottsági elnökhelyettes 
Általában nem örülök, hogy ha leépítésről kell hallani, de sajnos ez a helyzet ezt hozta. 
 
Márkus Marianna, az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
Ez egy kényszerhelyzet, amihez az intézmény is próbál alkalmazkodni. Próbáltunk olyan státuszokat 
megszüntetni, amiket el tudunk látni máshogy. Tehát feladat nem marad ellátatlanul, a múzeum 
minden intézményrésze tud működni, úgyhogy a működésünk nincs veszélyben, és megnyílik a 
Munkácsy kiállítás 2020. július 10-én. 
 
Kondek Zsolt, bizottsági elnökhelyettes 
Tehát így is meg tudjuk tartani a Munkácsy kiállítást és úgy látom, hogy javarészt üres státuszokról 
van szó, egy kivételével, ami betöltött. 
 
Dr. Freili Géza, bizottsági tag 
Lényegében üres álláshelyek szűnnek meg, dolgozó személyt érint ez? 
 
Márkus Marianna, az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
Több kollégát érintett, de csak egy kolléga nem írta alá a közös megegyezést, a többiekkel sikerült 
megállapodni.  
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dr. Kovács Éva, jegyző 
Kiegészítésként még elmondanám, hogy az egyik üres álláshely csak decemberben szűnik meg azért, 
mert intézményvezető asszony jelezte, hogy van náluk egy kolléganő, aki babát vár, ő pedig 
táppénzen lesz, és addig a helyettesítése meg legyen oldva. Nyilván utána az ő álláshelyén fog 
helyettesíteni az új kolléganő, de most személyileg egy személyt érint ez a döntés. Elég magas 
létszámmal működött a múzeum a többi kulturális intézményhez képest, mert ez úgymond egy 
hagyatékunk volt, hiszen ez az intézmény elég sok átalakuláson esett át. Egy időben hozzá tartozott a 
vadászati múzeum, egyben volt a két intézmény. Amikor azt elvitték, akkor megmondták, hogy hány 
főt visznek ezzel. Így a létszám pedig megmaradt, nem lett lecsökkentve. Tehát ez egy örökölt 
létszám volt. 
 
Márkus Marianna, az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
Nagyon örülök, hogy ilyen szomorú hírek mellett, 2020. július 10-én megnyílik a Munkácsy 
kiállítás. 3 hónapig lesz nyitva, tehát 2020. október 10-éig lehet megnézni a képeket. Nyitás előtti 
napon érkeznek a festmények. Előreláthatólag 15 fővel lesz látogatható a kiállítás előzetes 
regisztráció alapján, hogy az egészségügyi szabályokra vonatkozó előírásokat is be tudjuk tartani.  
 
 
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: 
 
39/2020. (VI. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény létszámkeretének módosításáról 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 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) intézményi létszámkeretét 2020. augusztus 1. napjától 2020. 
augusztus 31. napjáig 16 főben határozza meg, és az alábbi álláshelyeket 2020. augusztus 1. 
napjától megszünteti az intézményben: 

• 1 fő tárlatvezető, 
• 1 fő technikai munkatárs 

 
A képviselő-testület az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményi létszámkeretét 
2020. szeptember 1. napjától 2021. december 31. napjáig 15 főben határozza meg, és az alábbi 
álláshelyet 2020. szeptember 1. napjától megszünteti az intézményben: 

• 1 fő múzeumpedagógus. 
 
A képviselő-testület az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményi létszámkeretét 
2021. január 1. napjától 2021. február 28. napjáig 14 főben határozza meg, és az alábbi álláshely 
2021. január 1. napjától megszünteti az intézményben: 

• 1 fő recepciós munkakör 
 
 
A képviselő-testület az 58/2020. (II.20.) sz. határozatát módosítja oly módon, hogy az Integrált 



 

  

6

Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény létszámkeretét 2021. március 1. napjától 13 főben határozza 
meg, és az alábbi álláshelyet 2021. március 1. napjától megszünteti: 

• 1 fő technikai munkatárs 
 
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a határozat végrehajtásáról a vonatkozó 
munkaügyi szabályok figyelembevételével intézkedjen. 
 
Az álláshelyek megszüntetéséből eredő költségek (felmentési időre járó bér, végkielégítés, 
szabadság-megváltás, stb.) az intézmény 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerültek. 
 
Határid ő: 2020. július 31., 2020. augusztus 31., 2020. február 28. 
Felelős: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetője 
 
 
3. napirend  
Beszámoló a 2019. évi köznevelési koncepcióról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza, bizottsági tag 
Volt sok minden ebben, mint például csoportbővítés. Sok minden megvan az óvodákban, napelem 
felszerelése, felújítások is történtek, szigetelés, stb. A technikai feltételek is megvannak a 
gyermekneveléshez, nem csak a személyzeti. Úgy gondolom, hogy ha fejlesztések nem is lesznek az 
idei évben úgy, ahogy tervezték, de a működés nem kerül veszélybe. Mindig jól dolgoztak. 
 
 
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: 
 
40/2020. (VI. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2019. évi köznevelési koncepcióról szóló 
beszámolót. 
 
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 meghatározott középtávú koncepció 2019. évre vonatkozó 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda 
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4. napirend  
Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által benyújtandó pályázatokhoz szükséges 
hozzájáruló nyilatkozatok megadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnökhelyettese 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
41/2020. (VI. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által 
benyújtandó pályázatokhoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) fenntartója támogatja az óvoda pályázatának benyújtását a 
Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár által kiírt „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda” cím 
elnyerése céljából. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges fenntartói 
nyilatkozatot aláírására.  
 
Határid ő: 2020. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
42/2020. (VI. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által 
benyújtandó pályázatokhoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) fenntartója támogatja az óvoda pályázatának benyújtását a 
Digitális Jólét Nonprofit Kft. Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája céljainak 
megvalósítása érdekében, az OkosÓvoda Program keretében ingyenesen igénybe vehető 
honlapszolgáltatásra, illetve a honlap kialakítására, üzemeltetésére vonatkozóan egy munkatárs 
számára ingyenes felkészítésre.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges fenntartói 
nyilatkozat aláírására és a fenntartó részéről a kapcsolattartó személyének meghatározására.  
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Határid ő: 2020. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. által történő 9 fő konyhai dolgozó átadása Hatvan 
Város Óvodáinak személyi állományába 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
 
Kondek Zsolt, bizottsági elnökhelyettes 
Régóta probléma volt, hogy csak 10 hónapig tudták foglalkoztatni az ottani dolgozókat. Találtunk rá 
végre egy megoldást. 
 
Dr. Freili Géza, bizottsági tag 
Eddig a közétkeztetés nem az önkormányzatnak a pénzén foglalkoztatta a dolgozókat? 
 
dr. Kovács Éva, jegyző 
De igen. 
 
Dr. Freili Géza, bizottsági tag 
Akkor nem nagy változás, csak annyi, hogy így jobban jártak a dolgozók. 
 
Kondek Zsolt, bizottsági elnökhelyettes 
Igen. Helyileg az óvodában voltak, ott végeztek tevékenységet, de létszámilag nem tartoztak az 
óvodához. Így most az óvodához fognak tartozni. 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Hosszú ideje megy a győzködés. Három pontban van meghatározva a Közétkezetési Kft.-nek az 
indoklása, hogy miért szeretné ezt átadni. Az első kettővel maximálisan egyetértünk és ez egy 
nagyon klassz dolog, viszont a harmadik pont ugyanolyan gond lesz, mint a jelenlegi fenntartásban 
is. A helyettesítés számunkra is gondot fog okozni, és nehezebben lesz kivitelezhető, de bízunk 
benne, hogy fogunk találni olyan optimális megoldást, amiben nem csorbul az óvodai nevelő munka, 
és az előírásoknak megfelelő tálalást is fogunk tudni biztosítani. 
 
Dr. Freili Géza, bizottsági tag 
A közétkeztetésnél sok ember volt. Onnan tudták pótolni, most pedig csak ott lesznek külön, és 
utánpótlás nincs? 
 
Padányiné Kalocsai Edit, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Így van. A meglévő dolgozókból kell a helyettesítést megoldani. 
 
Kondek Zsolt, bizottsági elnökhelyettes 
Én bízom a kreativitásotokban és a helyzet megoldó képességetekben. Biztos vagyok benne, hogy ez 
nektek sikerülni fog. Tudom, hogy nem egyszerű a feladat, hiszen sok gyerekre van nagyon kevés 
szakember. 
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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: 
 
43/2020. (VI. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. által történő 9 fő 
konyhai dolgozó átadása Hatvan Város Óvodáinak személyi állományába tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat fenntartásában lévő  
óvodákban a tálalási feladatok elvégzésére 2020. július 1. napjától az alábbi táblázatban foglaltak 
szerint új, konyhai kisegítő státuszokat hoz létre: 
 
 

Óvoda megnevezése: Létrehozott új 
konyhai kisegítő 

státuszok száma: (fő) 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint 
út 44.),  

1 

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 
13.),  

1 

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 
3.), 

1,75 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 
1.), 

1 

Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 
49-51.), 

1 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda  (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 10.), 

1,75 

      Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 9.). 1 
 

 

A 9 fő munkavállaló időarányos bérének összege az intézmények költségvetésébe beépítésre 
kerül. 

 
Határid ő: 2020. július 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 

    Intézményvezetők 
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6. 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 jegyzői irodavezető 
 
 
Kondek Zsolt, bizottsági elnökhelyettes 
Újra kiírásra kerül a pályázat, megpróbáljuk ezzel támogatni a civil szervezeteket. Ez a második 
félévi támogatás, mivel az első félévi a vírus miatt elmaradt. 
 
Dr. Freili Géza, bizottsági tag 
Szép dolog, hogy a nehézségek ellenére ez a fajta támogatás megmaradt. 
 
Kondek Zsolt, bizottsági elnökhelyettes 
Mivel a támogatást általában rendezvények megtartására szokták kérni, így azokat nem tudták 
igénybe venni. Bízunk benne, hogy a második félévben ezek nem maradnak el a vírus következő 
hulláma miatt. 
 
 
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: 
 
44/2020. (VI. 23.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 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 2020. 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: 2020. augusztus 1. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 

A 44/2020. (VI. 23.) sz. bizottsági határozat mellékletei a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezik. 
 
7. napirend 
Egyebek  
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Kondek Zsolt, 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, zárt ülést rendelt el. 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Tarsoly Imre Papp István 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági   Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 elnöke tagja 


